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 راتفگ شیپ

 هیفخ موه ۹اف نا
 هاگتساخ کش نودب یناتساب نوتم و یتخانش ناتساب یاههتفای یهیاپ رب

 راک نیا تلع .تسا هدوب نیمز ناریا سدقم نیمزرس «دیدج و همیدق مولع رتشیب
 هب فلتخم راودا رد ار یناهج مولع هک هدوب یدنمشیدنا و قالخ یاه ناسنا دوجو

 رد ینوتم .دناهدرک انشآ تفرشیپ و یروانف اب ار نیمز نامدرم و هدروآ دوجو

 داژن زا و یناریا سیتنالتآ یهراق یلاها و ییایام ماوقا دنک یم تباث هک تسا تسد
 یسررب و لیلحت هب و هدروآ یکرادم و دانسا ام دوخ یاه شهوژپ رد .دناهدوب ایرآ

 .مياهتخادرپ اه نآ

 ار نآ یرهم ناغُم زا یدودحم دادعت هک هدوب یمولع زا یکی هناغم ملع

 مولع نیا دنتسناوتیم یتاسک اهنت .دنتخومآ یم یدودعم یهدع هب و دنتخومآیم

 رهم ؛دنتخومآ قح رارسا ار هکره :یولوم لوق هب و دنشاب رادزار هک دنزومایب ار
 هک تسا روهشم هع ةر هب زورما «هنافم ملع .دنتخود شنابز و دندرک

 هک هدمآ یبهذم نوتم رد .دشاب یم (رفژ) فرژ ای رفج ملع «ملع نیا نیرتروهشم

 مولع یاراد تیب لها و دندادیم دای دوخ کیدزن ناوریپ هب ار ملع نیا تیب لها

 زا یئزج زین مالک و هدش هداهن ناینب دادعالاملع یهیاپ رب رفج ملع .دناهدوب هیفخ

 همه زا شیپ هدش هتشون هک مینیبیم زین سدقم یاهباتک رد .تسا دادعالا ملع

 و لهاج زا ملع نیا یاملع ار رفج ملع .رفج ملع ینعی .دادعا ینعی .دوب مالک زیچ

 هب لیدبت نیلهاج تسد هب ملع نیا هکارچ .دنرادیم هدیشوپ مرحمان و نادان

 عادبا ار یناطیش و رش یورین «ییادخ سدقم یاهورین زا و هدش تافارخ

 : .دننکیم

 (عماج رفج ملع) ملع نیا لماع» :هک نیا رب ینبم هدش لقن یثیدح یلع ماما زا
 هاگن ار دوخ نابز .شحف و بذک مالک زا و دشاب وضو اب هشیمه هک تسا مزال ار
 رگا دنک جازتما عماج رفج زا هک باتک یهحفص ره و دبای عفن ملع نیا زا ات دراد
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 تاجافم گرم زا هناخ نآ لها سپ «دشاب هک یاهناخ ره رد حودمم باتک تاحفص

 و دش دهاوخن یدزد هناخ نآ رد و دنام دهاوخ ظوفحم ینامسآ یالب و نوعاط و

 نآ .دشاب باتک نیا هک هناخ ره رد و هدوب رقوم و تزع بحاص هناخ نآ بحاص

 دزن رد ار باتک نیا یسکره و دیسر دهاوخ دوخ یلد بلاطم رب هشیمه صخش

 چیه و تسا تابّرجم زا نیا و دیسر دهاوخ دوخ دارم هب صخش نآ دراذگب دوخ

 هدرک تسرد باتک و دسبونب ار عماج رفج وزج ۲۸ یسکره و درادن ههبش و یکش

 هناخ نآ تمشح و تلود هب ناصقن و لاوز زگره «دراد هگن دوخ یهناخ رد و

 رد وا تمزالم «دنک زور ره ار عماج رفج باتک تاحفص یهعلاطم هکره و دسرت

 یهمئا و دش دهاوخ (نیرهاطلا هئابآ ىلع و هیلع) نامزلا بحاص ترضح تمدخ

 «...و دندرک یم ار باتک نیا یهعلاطم زور ره هشیمه هللا ءایلوا و نیموصعم

 نیا زا مادکره .تسا مماج رفج ملع وزج ایمیه و ایمیک و ایمیر و ایمیس مولع

 یسانشهراتس و موجن ملع هک دشاب یم یضایر ملع رد مهم یثحابم یاراد مولع

 .تسا هدمآ دوجو هب مولع نیمه یهیاپ رب
 ؛دادعالا ملع و یرگرامش هلمج زا مولع فده ,ناتساب ناریا نارود رد

 ؛اهتیمک رگشیامن هک دنچره رامش و تسا هدوب شنیرفآ و یتسه زار هب ندیسر
 و موهفم و ییابوپ یاراد رامش ره .تسا هدوب زین امن تیفیک .دوخ هنک رد نکیل

 دوخ رب دادعا ماظن لک رد ار ییاه تیفیک نآ بجوم هب هک تسا هدوب یصاخ شقت

 تنس رد .تسا هدیدرگ دادعا یهفسلف شیادیپ ببس دوخ نیا و دنتفریذپ یم

 رورس یهمه هک ریذپان ینوگرگد قلطم تاذ نآ هب ۱۰۰۱ ددع ؛ییادو ییایرآ

 .تسا هنادواج و یونعم تایح رگ شیامن ۱۰۰ ددع .دراد هراشا تسا نارکیب

 ود ندوب لماک رگشیامن راوهریاد رفص .اتکی شخب ناج نیا رون وترپ رد یتایح
 زا زیچ همه و ناهج هک دراد هراشا اتکی دحاو نآ هب ۱ ددع و تسا شنیرفآ ناهج

 .ددرگ یم زاب وا هب و هدمآ دیدپ وا
 راک هب ناهج رسارس رد هک یناوید اي یسدنه ماقرا ,یتاتساب نوتم یهیاپ رب
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 ییاتسوآ یهژاو زا رفص .دشاب یم هن ات کی زا یناریا دادعا لوا فرح «دور یم

 هب یهاگ هک دشاب یم ییاتسوآ فقو تامالع زا یکی و تسا هقلح ینعم هب رفز

 هب 260117۳0 یهملک .دنتشون یم ار نآ هطقن تروص هب یهاگ و هقلح تروص

 هتفرگ رفز یمیدق یهملک نیمه زا «هتفر اپورا هب یسدنه ماقرا اب هک رفص ینعم
 .تسا هدش

 رد یددع یاهدامن و یرگرامش زا ؛نادور نایم ییایرآ ماوقا ناتساب یایند رد

 (ثروغاثیف) ساروگاتیپ زین نانوی رد .دناهتسج رایسب دوس یسانش هراتس شناد
 دوجو لصا ار ددع (هسدنه) هزادنا و دادعالا ملع یناریا شناد یهیاپ رب «یناریا

 نیا هب و هتسناد اهنآ یاهتسن و دادعا بیکرت یهجیتن ار روما یهمه و هتشادنپ

 یاهبسانت عبات ءاه همغن داجیا رد اه توص بیکرت هک دناهدومن هراشا هتکن

 مولع یاههتشر زا موجن و هسدنه دنتام زین ار یقیسوم ور نیا زا .تسا یددع

 ددع تقیقح ار دحاو و ءایشا تقیقح ار ددع «ناتساب نایناریا .دنناد یم.یضایر

 .دنتسناد یم

 و هیعدا رد هک نانچ .دراد یصاخ شقن دادعا اب ییارگدامن نوگانوگ نایدا رد

 ییاهلودج هاگ .دنباب یم هژیو یاهطبار یناگژاو و یظفل یاهربارب اب دادعا داروا

 دادعا تروص هب یهلا یامسا و هیعدا زا یرارکت نآ رد و دنوش یم هتشون صاخ

 نیا ناوریپ نایم رد یهلا یامسا و داروا و هیعدا نیا و ؛دوش یم هتشون نیدامن

 هاگ .تسا یصاخ یونعم یاهورین رگشیامن هچ .تسا یاهژیو شزرا یاراد نییآ

 نوتم رد هک نانچ .تسا طوبرم زین اه شیاین ندناوخ تاعفد اب داروا صاخ یوربن

 دیاب صخشم یرارکت اب ای و صاخ یاهویش هب ادزماروهآ مسا ای اعد ره .نهک

 ۱۰۱ زا ءادزماروهآ هک تشیدزم ره رد .زور هنابش رد راب هس ًالثم .دوش هدناوخ

 و ار رگید مان ۳ سپس و دزومآ یم تشدرز هب ار دوخ مان ۰ تسخن «دوخ مان

 .دناهدوب صاخ یونعم یاهورین و اه شزرا یواح اه مان نیا

 ییایرآ یاه نییآ ریاس نوچ رگید بهاذم و نایدا بادآ رد اه هنومن نیا زا
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 .دید ناوت یم رایسب زین نایفوص نایم رد اتح و یماس

 چیه و رفص موهفم هب میقتسم ريغ و یلک تروص هب یفصو یاه نایب زا یخرب

 نآ رد هک تسا یاهلحرم رگ نایب دادعا یهفسلف رد رفص .دناهتشاد هراشا

 .دنوش یم ینوگرگد راچد یتایح یاهورین
 یاهمخت زا شنیرفآ هک تسا هدمآ ناهج شنیرفآ یهنیمز رد یتشدرز نوتم رد

 نورد زا رهم دزیا ندش رادیدپ اب یرهم یاه سیدنت رد هک یزیچ «دمآ دیدپ

 چیه نوچ ییاهنایب رد زین .دبای یم دومن 0 تروص هب لکش یغرم مخت یفدص

 هراشا نآ تیمها و رفص موهفم هب نایناریا هجوت هب هراومه هریغ و (یتسینوید) وید

 .تسا هتشاد ریگرظن یتیمها یهنوگ  رفص چیه" نیا ایوگ و تسا هتفر

 ناشن تمالع اب نیون تایضابر رد هک تیاهن یب تیمهآ رپ موهفم نینچ مه

 ناهج و نیریز یدام ناهج و شنیرفآ هب طوبرم یناریا میهافم رد دوش یم هداد

 یتشور نوچ ییاه تفاب رد نارک یب و نایاپ یب ییاه هژاو هارمه هب نیربز یونیم

 یوم نوچ رامش یب میهافم هب هراشا اب زین و رامش یب و هنارک یب نامز و زاغآ یب

 .تسا هدمآ هریغ و نامدرم رس رد

 ۶ ۵ ۰۴ ۳ ۰۲ ۰۱ :یناتساب نوتم یهیاپ رب ناتساب ناریا رد سدقم رایسب دادعا
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 .دراد یلماک ریسفت و

 هک دندوب هتشون تاوت مان هب سدقم یباتک رد ار موجن شناد .ناتساب نایناریا

 مدرم تالکشم و اهزاین یهمه یوگخساپ «هدمآ اه خیرات رد هک هنوگ نآ باتک نیا

 ییایرآ نایدوهب سدقم باتک هب لیدبت «تاروت مان هر اهدعب باتک نیا .تسا هد وب

 ره .دندروآ دوجو هب دادعالا ملع یهیاپ رب نایناریا ار فیلگوریه طوطخ .دش

 .تسا هدوب زین ییهشیدنا رگنایب و هدوب ادخ ناگتشرف
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 ییهناشن و لکش هب یددع ره و دنتسناد یم یددع تروص هب ار هشيدنا ره

 نآ و ییهشیدنا یهناشن ددع ره .تشاد یصاخ یتاعم هک دش یم نایب هژیو

 هک دوب یصوصخم یهتش رف رهظم کبیره هک دمآ یمرد یفورح تروص هب هشیدنا

 .داد یم یور رشب یگدنز رد هک دوب یئداوح و صاخ روما رب لوئسم و رظان

 نایب یارب و تخومآ ار نتفگ نخس رشب هک نآ زا سپ اه هرازه تباتک و طخ

 زین یسیون ددع .دمآ دوجو هب درک هدافتسا یتوص یاهدامن زا شیوخ دوصقم

 ادیپ تفرگارف ییادتبا دنچره یاهنوگ هب ءار شرامش یمدآ هکنآ زا سپ اه هرازه
 رد ییاه تمالع داجبا اب طقف و هداس یتروص هب ادتبا رد اه شرامش تبث .دش

 ار دادعا یهرامش .تفرگیم ماجنا ناوختسا و بوچ ای و گنس «لگ «کاخ یور

 .دنتشادیم هاگن ءایشا یور ندز طخ اب .دوب یم دودحم رایسب تقو نآ رد هک هزین

 دوب ینامه «تفریم راک هب دادعا شراگن یارب ادتبا رد هک یشور «رگید یهتفگ هب

 .تسا هدنام یقاب نامدرم و لیابق یخرب دزن رد طخبوچ تروص هب زورما هب ات هک

 روما و تراجت رد رتالاب یاه هرامش نتسناد هب زاین و نامز تشذگ اب جیردت هب

 .دیدرگ عضو دادعا یارب یاهژیو یاهدامن اهاج یخرب رد رگید یداصتقا

 رد «دادعا یارب لقتسم تامالع ییادیب یهقباس ینعب .یسیون ددع یگنیرید

 شیامن یاهشور نیرت ییادتبا زا یکی .تسا هدش ادیپ ناریا یبرغ یهیحان

 دادعا زا کیره متسیس نیا رد .دوب یفرح تامالع نداد رارق مه یولهپ «دادعا

 هتشون هدوب دودحم ناشهرامش هک ار دادعا اه مان نآ بیکرت اب و دنتشاد یمان

 .دندشیم

 هب ناتساب ناریا رد اهدامن یدنب هورگ تروص هب یسیون ددع متسیس نیرت نهک

 .تسا هدوب ريز لکش
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 ار شیوخ رظن دروم دادعا اهدامن نیا نداد رارق مه یولهپ اب ناتساب نایناریا
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 یهنوگ هب ین اب نیلگ یاه هحول یور رب ییابرآ نایرموس دادعا .دنتشون یم
 هدوب ریز تروص هب هد و کی دادعا یاهدامن االثم .تسا هدیدرگ یم ماجنا شوقنم

 :تسا

 ۷ اب 9 :۱ یارب < اب ۱۰:  یارب
 :تسا هدش یم هتشون ریز تروص هب ۳۴ ددع

>> ۷ ۱۷ =1.+1.+1.+1+1+1+1 =۴ 
 نورد رد یشنماخه نارود زا هدش تفای یاه هبیتک یور رب هک ییاه یسررب

 نآ رد هک دهد یم ناشن ؛هتفرگ یم ماجنا ناریا ینونک زکرم نورب رد و ناریا زرم

 یفصو و یفورح تروص هب زین و مافرا تروص هب یسیون ددع متسیس .دهع

 هک یخیم یاههبیتک رد هک هتخاس یم مولعم اه یسررب نیا .تسا هتشاد یم دوجو

 تروص هب رتشیب دادعا هدش هتشون (ناتساب یدام و ییاسراپ) ییایرآ نابز هب

 یاه هتشبن گنس رد :تسا هتفر راک هب ریز رارق هب صخشم یاهدامن اب و ماقرا

 اب ود ددع و یدومع خيم کی لکش هب یتمالع اب کی ددع «یسراپ یخیم

 صخشم  یرگید یالاب رد یکی ؛یدومع کچوک خیم ود هب هیبش یتمالع
 .تسا هدیدرگ

 هب هیبش) تسار هب پچ زا یگرزب بیترت هب ماقرا «یسیون ددع متسیس نیا رد

 تمس رد هراومه مقر نیرت کچوک ینعی «هدش یم هتشون (نیزورمآ متسیس

 ار جنپ ددع و ٩ تروص هب ار هس ددع نیاربانب .تسا هدش یم هتشون تسار

 همئاق یهیواز لکش هب هد ددع هب طوبرم دامن .دناهدرک یم شقن تروص هب

 ناونع هب نوتسیب یهبیتک رد «دامن نیا و تسا هدوب 4 یهنوگ هب ینعی ولهپ هب ور

 ؛بیترت نیا هب .تسا هتفر راک هب زین تاملک نیب هزیمم طخ تمالع

 هدوب هدزناپ ددع رگ شیامن۴#4تمالع و هدزیس ددع رگ شیامن ۲ ۲تمالع

 هب یرگید یالاب رد یکی «کچوک یهمئاسق یه واز ود .تسا
 هداد یم شیامن ار هاجنپ ددع ېې (دامن نیاربانب و هدوب تسيب تمالع ې لکش
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 خیم کی یالاب و .تسا رگیدکی لباقم اهنآ کون هک یقفا یخیم تمالع ود .تسا

 .تسا هداد یم شیامن ار دص ددع لکش .هدش عقاو یدومع

 رد یضایر یسیون ددع متسیس هک تفگ ناوت یم یدنب عمج یهنوگهب نیاربانب
 زا هدش یم هتشون تسار هب پچ زا یخیم طخ دننامه هک .نایشنماخه نامز

 .تسا هتفای یم لیکشت ریز یاهدامن هعرمجم
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 هداد شیامن ناسنیدب ۱۳۳۶ ددع ًاالثم .دش یم هتشون رت نییاپ بتارم پچ
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 ریز لکش هب و هدوب «ویلآ» لاور نیا رب کی ددع ظفلت .تسا هدش تفای کی ددع

 :تسا هدیدرگ شقن

 :تسا هدش یم

 طط رج
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 :تسا هدش هدید ريز یات هس .یسراپ یخیم یاه هستک رد یفصو دادعا زا
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 ملع نوچمه هیفخ مولع ؛نایناربا ؛ناتساب ناریا رد یضایر شناد عومجم زا
 شناد هک دنک یم تباث یناتساب نوتم .دندروآ دوجو هب ار دادعالا ملع و رفج

 زین مالسا زا سپ .تسا هتساخرب ناریا زا مولع ریاس و «یکشزپ «موجن «یضایر

 نادنمشناد دمآرس «هریغ و یکشزپ «موجن «یضایر مولع رد یناریا نادنمشناد

 ؛ایمیس ؛ایمیک ملع رد فیلأت نیدنچ ءانیس روپ سیئرلا خیش .دندوب دوخ راگزور

 یاه شناد ؛دادعالا ملع یهیاپ رب اه باتک نیا رد .دراد رفج ملع و ایمیر

 .تسا هتفرگ رارق یسررب دروم یرامشیب

 ار یسانش هراتس شناد ,هیفخ مولع و دادعالا ملع یهیاپ رب ناتساب نایتاریا

 (حیسم) یناکشا رهم شیاز زا شیپ لاس رازه دنچ رد هنومت یارب .دندرازگ ناینب
 کتروخ نآ هب هک هدمآ ناتساب نایناریا یساتشرتخا شناد رد هام لزانم مان

 :ددرگ یم هراشا اه نآ یزات مان و لزاتم نیا ییاتسوآ مان هب ریز رد

 (نیطرش) رویدپ-۱

 (نیطب) زیورپ شیپ-۲
 (ایرث) نیورپ-۳

 (نارید) اهپ-۴

 (هعقه) نشب ۵

 (هعنه) نشب-۶
 (عیارد) توخر-۷

 (هرثن) هارت-۸

 (ذفرطلا) رذآ اي هپسیارپ- ٩

 (ههبج) نُهَن- ۰

 (هریز) نایم ۱۱

 (هفرص) مّدَوا-۲

۱۰ 

 (اوع) رسنوآ ای هناشام- ۳

 (کامس) روپس- ۴

 (هرفغ) ورسوه ۵

 (انابز) برس ۶

 (لیلکا) شفرگ- ۷
 (بلق) لیگ- ۸

 (هلوش) رو ین- ٩

 (مئاعن) تنرو- ۰

 (هدلب) اگ- ۱
 (عباذ دعس) ی وگ ۲

 (غلاب دعس) وروم- ۳

 (دوعس دعس) دنب- ۴
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 (رخوملا عرف) ناهم- ۷ (هنیجا دعس) رتهک- ۵
 ار نهضت (مدقملا عرف) تهد-۶

 یدو نوت زا ب3 ساره یاه جرج ماف
 نازیم- وزارت-۷ لمح - کرو-۱

 برقع - مدزک-۸ روث وثگ- ۲

 سوق بسامین- ٩ ازوج - رکیپود-۳

 یر کاش ناطرس- کنزرگ- ۴
 ولد لود - ۱ ۱ دسا- رامش ۵

 توح- کیهام-۲ هلنس- کشوخ-۶

 میسج نرابز رد العا
 ۱ ا دل

 ۳۷ رگ

 1 ۲ نر

 ۵ ون ۵ - 1 ۱
 مع م 4 رب

 ۷ = بک مر

 ۸ ا ھا

 ٩-٩ ا
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 فلتخم ماوقا نايم رد هک هدوب یناریا نهک رایسب مولع زا یتیبرتخا ای ینیب علاط

 هب هام و یسانشهراتس و دادعالا ملع شناد یهیاپ رب نایناریا و هتشاد جاور ییایرآ

 ار صخش یهدنیآ و هتشذگ ی گدنز یهمه ندمآ ایند هب زور و صخش ندمآ ایند
 هب نانآ و تفر نیچ و رصم هب نارا زا سپس .ملع نیا .دندرک یم جارختسا قیقد

 سس یناریا ینیب علاط © ® ہ



 عبانم زا نتسج دوس اب «باتک نیا رد ام .دندوزفا زین یتافارخ .مهم ملع نيا
 ندمآ ایند هب زور و اه هام و دادعا یسررب هب «یتخانش ناتساب نوتم و یناتساب
 باتک نیا یاههتشون یهمه .مياهتخادرپ یملع ینیب ملاط و ینیبرتخا و دارفا
 کیدزن یاهدنیآ رد هک نآ دیما .تسا هدوب یناریا یناتساب نوتم یهیاپ رب و یملع
 دادعالا ملع و رفج ملع «هيفخ مولع شزومآ یهنیمز رد ار دوخ رگید یاههتشون
 .میناسرب پاچ هب

09] 10_19 

 ییادزم ۱۴۰۸۱ هام نیدرورف

 یدام ۱

 یدیشروخ ۲۱

 (یب هک هروب) هداز یفص قوراف رتکد روسفورپ
 ؛یناتساب یاه نابز نامتراپد سینئر و هاگشناد یملع تأیه وضع)

 (یناتساب یاه نابز و گنهرف «خیرات ؛هیفخ مولع داتسا ؛یسانشدرک و یسانشناریا

۱۲ 
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 قطانم و یزورما یاپورا هک یماگنه «نیا زا شیپ یهرازه ۱۰ ات ٩ نوماریپ

 یبونج یاه نیمزرس .دندوب یکاخ یهرک نادنبخی نیسپاو دنبرد نانچمه یلامش

 نوماریپ یهرتسگو ناربا گرزب تالف .دندینارذگیم یگدنراب و لادتعا هب راگزور

 لايم رد روصحم یاهریزج و هدید دوخ هب ار یرایسب یاههچایرد و اهدور زین نآ

 اهیکشخ زا اه بآ تسشن سپ و اهیگدنراب یجیردت شهاک اب .دومنیم بآ

 دوهع زا و هدوب نایناریا ناکاين هک ی یایرآ هب موسوم دیپس دازن نامدرم زا یهورگ
 هانپ رد و دنتشاد روضح ناریا تالف یلامش تاعافترا رد خیرات لبقام یهتخانشان

 نیئاپ رب یاپ کدنا کدنا «دندوب هدرب رد هب ناج تعیبط یایالب و رهق زا ناراسهوک

 یرایسب نامدرم و لئابق «اههورگ هب ,تیعمج و سوفن شیازفا اب .دندراذگ اه تسد

 و اههخاش یهیلک ت فگ د یاب هکی روط هب دنداهن فاتکاو فارطا هب یور و هتشگل دب

 یاهناگی و کرتشم هاگتساخ یاراد «کرتشم ءاشنم رب هوالع دیس داژن یاههورگ

 سورد یلو «دندرکز اغآ ون زا ار دوخ یداع یگدنز اهنآ هچرگا .دنشابیم زین

 ترجاهم ره اب ور نیا زا .دنتسنادیم و هتخومآ کین اهرتشی زا ار ندمت و گنهرف

 دوخ نیتسخن هاگتساخ زا چوک یهارمه هب زین سورد نیا ناگژاو زا یاهدیکچ

 ات دید دوخ هب یتارییغت و تفای هار زورنآ ناهج برغ و قرش یاصقا هب «نیمز ناریا

 نیا مایا رذگر د .دومنیم لکشم یردق نانآ نیتسخن ءاشنم یسانشزاب هک یئاج

 نکیل دش هدناوخ ینوگانوگنامدرم و للم مان هب ردقنارگی اه شناد و اهدرواتسد

 ...تسین یئاج ربا سپ رد ار هام و تسا یرگبد نامز هزورما

 درگ هب هام «دوخ درگ هب نیمز یهلاس نویلیم دنچ و نیدنچ و یرارکت شدرگ

 ددعتم عضاوم رد یوامس مارجا تکرح و دیشروخ رود هب ناگرایس و نیمز «نیمز

 و دندرگ یم نانآ .تسا هدوب لیخد ییایرآر شب عون یناگدنز رد هراومه ؛یموجن

 نومنهر «یناگدنز هار یوت رازه رد ار نایمدآو  هدز مقر ار تشونرس ات دنرذگی م

 - هاشداپ «هدنزورف رهم .تسه ینامسآ ی راب رد هک هدوتس یعمج نینچ رد .دنشاب
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 - رادهپس «ریلد مارهب - ریبد «هناژرف ریت - ريزو دنمجرا هام ونایهش ءابیز دیهان

 هب .دنایناهیکر وشک خارف نیا راذگباوخ گرزب ناویک و رازگراک «گرتس سیجرب

 مارهب و ناویک و دیهان و هم و رهم بکوک جنپ «دنمدرخ نازرورهم نیتسخن رادنپ

 موسرم ار هجنپ راودا ورنیا زا .دندوب ناینیمز تاردقم ءاشنم و ماکحا ردصم

 نآ زا بیترت هب ار رگید یاهزور و باتفآ مان هب ار زور نیتسخن هک ی روط هب دنتخاس

 مایا «سیجرب و ریت ریثأت عبت هب یدنچ دعب اما دندناوخ ناویک و دیهان و مارهب و هام

 ملاع رد نآ یهرطاخ هک دنچره) دندرب راک هب هجنپ مایا یاج هب و هتخير یپ ار هتفه

 زور) هبنشکی یاهزور ناس نیدب .(دنام یقاب نت جنپ تیاور نوچمه ریطاسا

 «(ریت زور) هبنشراهچ «(مارهب زور) هبنش هس «(هام زور) هبنشود «(دیشروخ

 .دنوریم راک هب زورما ات و هدمآ دیدپ (دیهان زور) هعمج و (سیجرب زور) هبنشجنپ

 علاط و تاریدقت ساسا و هدروخ مقر مایا باسح انبم نیا رب «تسادیپ هک نانچ نآ

 هدوب یتاملسم و قیاقح رب ینتبم «یتفایرد نینچ نیا .تسا هدش هتفایرد ینیبرتخا

 رب دیشروخ یهبذاج رثا :دناهلمج نآز ا و هدرامگ تمه اه نآ فشک هب ناگنازرف هک

 و نیمز هب (یئرمان و یئرم زا معا) یدیشروخ یاهوترپ شبات «(نیمز ور ناگرایس

 مارجا ریثأت و ورین لامعا «نیمز هب ناگرایس زا یدیشروخ یاهوترپ شباتزاب
 یکاخ هرک نادنمشوه تافشاکم یط یاجنارس .رگید کی رب یدیشروخ یهموظنم

 .دمآ دیدپ ملاع قیاقح زا هتفرگرب یزومر
 یباه هناشن و دامن .(هرایس) رتخابا و (هراتس) رتخا ره یورارف ناس نیدب

 میهافم نیا تشد خارف یهرتسگ تقیقح ینابم هب یبایهار رد ات دیدرگض ورفم

 ءاه لاس اه هام تعسو هب یهاگ نادیم هکلب هدوبن دودحم نازور هنابش هب زگره

 هاگتسد دح زا نورب یتفگش یایوگ دوخ هک دراد اههرازه و اه هدس ءاه ههد

 .دشاب یم شنیرفآ
 دننام یتافارحنا و هشدخ شوخ تسد قوف قیاقح مایا تشذگل یلد هب دنچره

 و تحص یهجرد زا یردق هب هک یئاج ات) دیدرگ هنایماع و یتافارخ یاه تشادرب
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 فرگش درخ هب ات «دنام اجرب ناگدنیآ یارب ییاههناشن اما (دنداتفا زین تلاصا

 یهیاپ رب یراوتسا هب ار یناگدنز یانب ءاه نآ ییایزاب اب و دنرب یپ دوخ ناگتشذگ
 .دنراد ایرب شناد

 یاراد و دینارذگیم هدید زا هک تسا یراتفگشیپ رصتخم «همان هتشون نیا

 رد زین یئاه شخب .دزادرپیم اه لاس و اههام ءاهزور «دادعا هب هکت سا ییاهشخب

 رثن «هچابید زا رظنفرص .تسین اه نآر ب یثحب نونکا و دندرگیم نوزفا نآ هی هدنیآ
 هعلاطم یتحار هب راوگرزب نارورس و ناگدنناوخ ات دشابیم ناسآ و هداس باتک

 تاکن یاهرلپ رکذ و تامولعم یخرب یهیارا و یراگن یسراپ هب هکنآن مض .دنیامن

 .تسا هدیدرگ هجوت زین عوضوم نیا یگنهرف و یخیرات ناینب اب هطبار رد دنمدوس
 بانج هداز خرف ناروپ وناب زا ار شیوخ یرازگساپس و رکشت بتارم «نایاپ رد

 زاربا (اتسوآ شیکرهم) هداز یفص قوراف رتکد یاقآ بانج و یئاطع دیما یاقآ

 .تسا یدنلبرس و تیقفوم ؛یتمالس یوزرآ ار یگلمج و هتشاد

"۰" 00 

 ناکلم دمحم

Moh _ Malekan @ Yahoo.com 

 یدیشروخ ۱۳۷۷ - نارهت
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 هجو
 ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۸۷ ۰۱۳۹۲ ۰۱۳۹۶ ۴۰۰ یاهلاسس رد

۰۱۳۴۶ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۵۴ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۶۲ ۰۱۳۶۷ ۷۷ ۷۵ 

 ۳۶۵ یاج هب لاس یاهزور هدناهتفرگ مان هسیبک یاهلاس هک یدیشروخ ۱۳۰۰ و

 لاس هام نمهب زا) هام یاهزور دادعا یهیلک ور نیا زا .دوب دنهاوخ زور ۳۶۶ زور

 روظنم رت بقع «زور کی لداعم (هسیبک لاس هامدنپسا ۲۹ ات هسیبک لبقام

 ۶ ددع زور ۱۳۲۰ یهسیبک ریغ لاس رد نیدرورف ۲۶ ؛لاثم ناونع هب .دنوشیم

 ںیم ۵ یه ر وخ و لات نام هتک لات تا
 .ددرگیم
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 هامریت ۳۱
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 هام داد رم۳

 هامداد رم ۵

 هام داد رم

 هام دادرم۱

4 3 

 ع د کک کام تاعا
ی

 

۳

 

 و | ۳[ هر
ee 

 هامدادرم۶





 ۳۱ یناریا ینیب علاط © © ہہ



س
ر
 

د
ر
 

YY 

a 

| 

۶ 

: 

۷ 

۳ 

= 

 5 ۳ مو

ن
ا
 

3
 

 ی 89 © یناریا ینیب علاط

 سونار وا نوتهن

۰ ۲ ۵ ۰ 

ا
ی
 



 ۵ رسم دادسعا

 یموجن لبمس .تساتکی یادخ فرعم و یعیبط دادعا ًادبم ؛تبثم ددع نیا

 هدوب ناینیمز راگ دنوادخ (نوگانوگ یاهدامن و لاکشا رد) زابرید زا .دیشروخ «نآ

 ناوریپ هک هدوب ناتساب ناریا یامن باتفآ دزیا 1۷1161078 رهم نآ زا ددع نیا .تسا

 رهم یهبارا ای هنودرگ ار دیشروخ ءاه نآ .تسا هتشاد ایند قوس ود رد یرایسب

 کی ددع .دندزیم شقت (هتسکش بیلص و بیلص) اپیلچ لکش هب ار نآ و هتسناد

 رد ور نیا زا و دندوب سیدقت و میرکت دروم هراومه .دیشروخ یهراتس ر

 .دناهتفرگ مان (نیرتنمی شوخ) ربکا دعس «یسانشهراتس
 :تایصوصخ ةدیکچ
 اب و دهعتم ؛اجرباپ و دنمورین رایسب عرتخم «هدنزاس دلوم «تبثم «قالخ

 و رثکادح .تیدودحم نمشد «هدارا اب و یژرنا رپ رایسب ءاشوک و قیقد .تیلووسم

 هربهر و سیئر شکرس و رورغم نارگید بذاج «ورشیپ و یقرتم «نیرتالاب

 .بظاوم و بقارم زاون قیعض و رادتمرح

 :لماک حرش
 عرتخم «هدننک دیلوت .تبثم .قالخ دنتسه یدارفا .کی ددع یاهزور نیدلوتم
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 و تقد لامک رد ار دوخ یاه تیلووسم هدراوم یهمه رد هک اجرباپ و یوق ًالماک و

 دنتسه دوخ صاخ شور اب یدارفا ددع نیا نادلوتم .دنریگیم هدهع رب ششوک

 و هتشادن تسود ار یتیدودحم عون چیه هرایسب یهدارا و یژرنا رب هیکت اب هک

 .دنسریم اههبترم نیرتالاب و رثکادح هب دنشاب هتشاد رارق هک یماقم ره رد ًامومع

 هب و تساه نآ دوجو زا یئزج یربهر و تسایر هب لیم و نیریاس بذج تردق

 نانآ زا تبظاوم و هدرمش مرتحم رایسب ار دوخ ناتسدریز «یشکرس و رورغ مغر

 یهناخ رد ددع نیا ناگدنراد دلوت اب کی ددع تافص .دننادیم بجاو دوخ رب ار

 رثکادح زا ریثأت اب ناگدربمان و هتفای تدش (ریش جرب) هام دادرم اب دیشروخ
 یورین

شاد دنهاوخ دوخ نادننامه رگید رب ینوزفا یرترب «کی ددع و دیشروخ
 .ت

 :بوخ ناتسود
 .(دیرگنب دادعا و اهزور لودج هب)۷ و ۵ ۰۴ ۰۲ دادعا نیدلوتم

 :یتمالس تارطخ

 راشف «نوخ نایرج لالتخا شیت :زا معا ؛یبلق یاه یرامیب عاونا رطخ ۱

 ۱ ...و سردوز یاه نوخ

 .مسیتامگیتسآ :دننام ؛یمشچ یاهیتحاران رطخ ۲

 .یگدزامرگ رطخ ۳

 :هیصوت

 .مشچ و قورع و بلق صصختم ناکشزپ رظن تحت تبقارم- ۱

 .لادتعا دح رد اما «بترم روط هب یژرنا رپ یاهاذغ فرص ۲

 .ینآ و دیدش تاناجیه هب شیارگ مدع و شزرو رد ندرکن طارفا ۳

 .یتحاران و تلاسک ماگنه هب یمشچ یاهراک ندادن ماجنا- ۴

 .(ناتسبات رد هژیو هب) یزور مین یامرگ زا زیهرب-۵

 :ساسح نینس

 ٩۱ ۸۲ ۸۷۳ ۶۴ ۰۵۵ ۳۶ ۳۷ ۰۲۸ 0۱۹ ۱۰ ۱۱) کی ددع هب یهتنم نینس رد

 یحور و یمسج یاهدیدهت و یتمالس تارطاخم مهم تاربیغت (یگلاس ۱۰۰ و
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 هب ور نیا زا .ددرگیم ینیب شیپ (یعامتجا و یدرف تیعقوم عون ره نتشاد اب)

 تارطخ اریز «دوشیم شرافس و هیصوت شیپ زا شیپ طایتحا کی ددع نیدلوتم
 .تشاد دنهاوخ دوجو یرایسب یهتفرگ نیمک

 :دیفم یاهیندروخ
 «لیبجنز «نارفعز «یدنهزوج «کشرت ءوب گرب :سودوخوطسا «نشیوآ

 ؛جنران شرتومیل لاقترپ) تابکرم عاونا .کخیم رم .کشم ؛نایزواگ لگ نوتیز

 هوج نان هدنک تسوپ وج) 8 هورگ یاه نیماتیو زا راشرس داوم (...و یگنران

 هب) لسع و امرخ دننام یعیبط یاهدنق «رت مهم همه زا و (...و تل ام ریعشلاءام

 .(دوش فرصم بترم روط هب ناکما دح هب یتسیاب هک لسع هژیو

 :هتفه بوخ یاهزور
 (سوناروا- دیشروخ زور) هبنشکی-۱

 (نوتپن- هام زور) هبنشود ۲

 (ریت زور) هبنشراهچ ۳

 :هام بوخ یاهزور
 .۱- ۴ دادعا یاهزور-۱

 ۷-۲ دادعا یاهزور- ۲۳

 .۵ ددع یاهزور-۳

 یهناخ رد هژیو هب .کی ددع یاهزور زا یکی هک یاهبنشکی «نیب نیا رد

 رایسب یزور «دشاب (هام دادرم ریش جرب) کی ددع تبثم یهرود ای دیشروخ

 تیقفوم و سناش اب «یراک ره هب ندرب تسد اب و دوب دهاوخ کرابم و هدنخرف

 !نتفای میس و رز و ندرب کاخ رد تسد «یلوف هب .دش دنهاوخ ور هب ور یرایسب

 :یزیر همانرب
 هناخ رد هبنشکی اب ربارب هژیو هب) کی ددع یاهزور رد مهم یاهراک ماجنا

 ۷ و ۵ ۴.۰۲ دادعا یاهزور یهبنشود و (دیشروخ
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 :لاس بوخ یاههام

 .(ریش جرب) دادرم-۱

 .(زیربآ جرب) نمهب-۲

 .(گنچرخ جرب) ریت-۳
 .(یهام جرب) دنپسا-۴

 .(رکیب ود جرب) دادرخ-۵

 .(هشوخ جرب) رویرهش-۶

 :یسناش شوخ یاه گنر
 .گنر مک ییالط و گنر مک یجنران ات گنر مک درز هنیمز یاه گنر-۱

 ۱ .ییالط- یاهوهق «یزنرب- ییالط یاه گنر- ۲

 هب) کی ددع نیدلوتم یارب رگید بسانم یاه گنر «قوف یاه گنر رب هوالع

 زبس هنیمز یاه گنز زا دنترابع (دیشروخ یهناخ ای هام دادرم نیدلوتم هژیو

 فارطا و کاشوپ گنر باختنا رد «لمع یدازآ تروص رد .گنررپ ات گنرمک

 .دوش هدافتسا یلصا یاه گنر زا ...و باوخ قاتا «هناخ باتک قاتا دننام دوخ

 .دروآ یم ناغمرا هب یاهدوسآ باوخ و تسا رثوم باصعا شمارآ رد اریز

 یبآ :زا دنترابع کی ددع نیدلوتم مزاول و لیاسو هرازبا یارب یعرف یاهگنر

 .یتروص و یکال زمرق «یراگنز
 :یسناش شوخ ماسجا
 ریاس و درز ساملا ءابرهک (یدنه دجربز - 10082 زاپوت) درز توقای

 ؛ناکما تروص رد هک ابرهک هژیو هب) دنشاب ییاه گنر نینچ یاراد هک ییاهگنس

 (.دنراد هاگن سامت رد ندب تسوپ اب یلکش هب ای و هتخیوآ ندرگ هب ار نآ زا یاهکت

 ؛یلخاد یروتاروکد و یجارط «رنه «یراگن همانزور رتایت و امنیس «تاغیلبت
 ؛(قرب هژیو هب) یسدنهم یکشزپ و یحارج «تبریدم و یربهر «یگدنشورف

 و یگدنسیون «یرهاوج .تسایس و (...و مسیروت «تراجت) یجراخ تاطابترا
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 .تاقیقحت

 :هقالع دروم یقیسوم
 .هباشم عاونا و یبرض- یسامح- شرام- دنت یاهیقیسوم
 :۱ ددع یاراد یاهرهش یخرب

 (۱۹) سنوت- [شکارم] (۱۰) طابر- (۲۸) نادهاز- (۱۹) زاریش- (۱۹) نامرک

 (۲۸) فنیشیک- [ یبیل] (۲۸) یلوپیرت- [مانتبو] (۱۹) یوناه - [سنوت]

 [یوادلوم]

 :۱ ددع یاراد یاهروشک

 نادوس - (۱۹) یساورک- (۱۹) ناتسراغلب - (۱۹) ناتسنمرا- (۱۰) ایلاتیا
 - (۲۸) اییملک- (۲۸) روداوکا- (۲۸) ناتسهل- (۲۸) نانبل- (۲۸) دئوس - (۱۹)

 (۳۷) وئاسیب هنیگ- (۲۸) ادنآور- (۳۷) ناتسناغفا- (۲۸) هوبابمیز- (۲۸) الامتاوگ
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 نیرتمهم دیشروخ زا سپ هک دشابیم بش دنوادخ :هام یهرک نآ زا ددع نیا

 رکیپ نیمیس و زیگنالایخ یوگ نیا دامن اب ۲ ددع .تسا هدوب ناتساب نامدرم دزیا

 .تساراد ار دیشروخ ثنوم تافص «یناهیک

 :تایصوصخ ةدیکچ
 «لیخت اب رکفتم .فشتکم ,قالخ ,کیتنامور «دنمرنه ارگ نهذ ,هدنشخب

 و ساسح رایسب «سفن هب دامتعا یب .تابث یب ءرارق یب «یدج و رصم نادنچن
 کاروخ شوخ «سویأم و هدرسنا ؛نادنزرف هاگ هیکت و نیدلاو نیرتهب یتاساسحا

 !خابط و زپشآ نیرتهب هقیلس اب و

 :لماک حرش
 یداضتم تیصخش «کی ددع ناگدنراد اب هسیاقم رد ۲ ددع نیدلوتم هک نآ اب

 ار تاطابترا نیرتهب زا یکی مه رانک رد و هدوب راگزاس اه نآ اب اما «دنراد

 کیتنامور و دنمرنه هارگ نهذ .هدنشخب یدارفا ۲ ددع هورگ نادلوتم .دنزاسیم

 اه نآ فالخ رب اما هدوب کی ددع نادلوتم دننام فاشتکا و تیقالخ رد هک دنتسه

 ینامسج فعض هب هجوت اب و دنتسین یدج نادنچ اههمانرب و فادها یریگ یپ رد

 و یکیزیف ات تسا یلیخت و یرکف ناشیاهراک رتشیب «(کی ددع اب هسیاقم رد)

 .یلمع
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 ار اه نآ و هدرک تمواقم ناشربارب رد تسیاب هک) اه نآ فعض طاقن نیرتگرزب

 و اهحرط موادم یریگ یپ مدع ؛یتابث یب «یرارقرب «(دننک فیعضت ناکما دح ات

 هب و دنا ساسح یدارفا هام دامن نادلوتم .تسا سفن هب دامتعا نتشادن رخآرس

 باسح هب ناشنادنزرف یماح نیرت گرزب و نیدلاو نیرتهب ءالاو ساسحا ظاحل

 نیا زا .دنوشیم سویأم و هدرسفا تعرس هب اهیماکان ربارب رد اما دمآ دنهاوخ

 ۲ ددع نادلوتم .دننیبیم بیسآ یتخس هب .دشابن داش اه نآ یگدنز طیحم رگا ور

 زا ندروخ اریز .دنتسه زپشآ نیرتهب ناونع یهدنراد و ییاذغ هقئاذ نیرتهب یاراد

 اهیکاروخ فرصم نازیم رد تابث مدع رثا رد نینچمه .تساه نآ یلصا قّئالع

 .دنوشیم دوخ نزو رد بسانت مدع زین و تارییغت راچد الومعم
 زا (گنچرخ جرب) هامریت ای هام یهناخ رد دلوت تروص رد .ددع نیا نیدلوتم

 .دندرگیم رادروخرب شیوخ نادتنامه رگید هب تبسن یرتیوق و زراب تافص

 :بوخ ناتسود
 .(دیرگنب دادعا و اهزور لودج هب) ۸ و۷ ۰۵ ۴ ۰۲ ۰۱ دادعا نیدلوتم

 :یتمالس تارطخ
 .شراوگ هاگتسد ضراوع و هدعم یاهتلاسک رطخ ۱

 .ازنالوفنآ و تیزونیس ؛یگدروخامرس رطخ-۲

 .یناشیرپ و یگدرسفا رطخ-۳
 :نامرد و هیصوت
 .یشراوگ نیصصختم و یلخاد ناکشزپ رظن تحت تبقارم- ۱
 .یبصع تالاح و یتحاران زا زیهرپ- ۲

 .یگدنز طیحم نتشادهاگن مارآ و داش-۳

 :ساسح نینس

 ٩۲ و۸۳ ۷۴ ۶۵ ۵۶ ۰۴۷ ۵۳۸ ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۱۱ ۰۳) ۲ ددع هب یهتنم نینس رد

 و طايتحا اذل هدراد دوجو یتمالس تارطاخم هلمج زا مهم تارییغت (یگلاس

 .دوشیم هیصوت (ناکما دح رد) یحور و یمسج طیارش نیرتهب ندروآ مهارف
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 :دیفم یاهیندروخ
 ملک ملک وهاک :یتساک .یبلاط «مغلش «رایخ «دیب تسوي «ناتک رذب «گنهراب

 .تاج یفیص و تاجیزبس عاونا یلک روط هب و یرمق

 :هتفه بوخ یاهزور

 (نوتپن - هام زور) .هبنشود زور-۱

 (سوناروا- دیشروخ زور) .هبنشکی زور- ۲

 (ناویک زور) .هبنش زور-۳

 (ریت زور) .هبنشراهچ زور- ۴

 :هام بوخ یاهزور
 ۷-۲ دادعا یاهزور-۱

 .۱- ۴ دادعا یاهزور- ۲

 ۸ ددع یاهزور-۳

 .۵ ددع یاهزور-۴

 ای هام یهناخ رد هژیو هب ۲ ددع یاهزور زا یکی هک یاهبنشود ؛نیب نیا رد

 مأوت و عوبطم نیریش یزور «دشاب (هامریت- گنچرخ جرب) ۲ ددع تبثم یهرود
 .دوب دهاوخ یماکداش و تیقفوم اب

 :یزیر همانرب
 و هام یهناخ رد هبتشود اب ربارب هژیو هب ۲ ددع یاهزور رد مهم یاهراک ماجنا

 ۸ و۷ ۵ ۴ ۱ دادعا یاهزور سپس

 :لاس بوخ یاههام

 .(گنچرخ جرب) ریت-۱
 .(یهام جرب) دنیسا- ۳

 .(ریش جرب) دادرم-۳

 .(زیر بآ جرب) نمهب-۴
 .(هلاغزب جرب) ید-۵
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 .(رکیپ ود جرب) دادرخ- ۶

 .(هشوخ جرب) رویرهش-۷

 :یسناش شوخ یاه گنر
 .دیفس و مرک ؛(زبس گنر نیرتنشور هژیو هب) زبس یاه گنر هورگ

 ردک و هریت زبس یتح و زمرق شفنب هایس دننام رات و هریت یاه گنر زا :رادشه

 .دوش زیهرپ ادج

 :یسناش شوخ ماسجا
 رد هک مشی و گنر مک زبس و درز یاه گنس .دیراورم «(رمقلارجح) هام گنس

 .دنشاب هتشاد هارمه ندب تسوپ اب سامت رد ار نآ زا یاهکت ناکما تروص

 و سیردت «تایبدا و رعش «یشاقن و رنه ,یزاس گنهآ و یقیسوم ؛یگدنسیون

 .تاقیقحت و یمیش .یکشزپ ؛یراد باتک همجرت «یملعم
 :هقالع دروم یقیسوم
 (.یهز یاهزاس تاوصا هژیو هب) میالم و مارآ یقیسوم
 :۲ ددع یاراد یاهرهش یخرب

 (۱۱) اعنص - [ناجیابرذآ] (۱۱) وکاب- [یتوتل] (۱۱) اگیر- (۲۰) زاوها
 هیفوص- [ناتبل] (۲۰) توریب [قارع] (۲۰) دادغب- [ژورن] (۲۰) ولسا- [نمی]
 - [ناتسکانی] (۲۰) دابآ مالسا - [ یساورک] (۲۰) برگاز- [ناتسراغلب] (۲۰)
 - [ کرامناد] (۴۷) کاهنپک- [دئوس] (۳۸) ملهکتسا [ناتسکبزا] (۲۹) دنکشات

 (۲۰) هییات - [ناتسزیقرق] (۲۰) ککشیب [هدحتم تالایا] (۴۷) نتکنشاو
 [ناویات]

 :۲ ددع یاراد یاهروشک

 تیوک- (۲۰) نمی- (۲۰) ندرا- (۲۰) هیکرت- (۱۱) یبرع هدحتم تاراما
 اناوستوب- (۲۰) الوگتا - (۲۰) هرتیرا- (۲۰) اماناپ- (۲۰) یلاموس- (۲۰)

 (۳۸) کیبمازوم- (۳۸) وسافانیکروب- (۲۹)
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 ]1۳۱66۲ رتیپوژ (بارعا یرتشم) سیجرب یموجن لبمس یاراد ددع نیا
 هب باستنا اب و تسا (یسراپ شوواز زا هتفرگرب) ینانوی 26۷5 سوئز و یمور
 اناوت دادعا زا و تسا لاعتم رداق فراعم زا کی ددع دننامه (ادزماروها) دزَمره

 ا رامش هب

 یگدنز دامن و نایادخ یادخ اه تدم ات شوواز ای دزمره «نیا رب هوالع

 .تسا هتشاد یرایسب مارتحا و هدوب ناییایرآ

 :تایصوصخ ةدیکچ
 ‹طبضنم و مظان ورشیپ و یقرتم «فده الاو و طلسم «رورغم ممصم و هدارا اب

 هروحمکت نوتاتکید و دبتسم ؛نیرتالاب و رثکادح هارگ قلطم و رادم نوناق
 .یبصع و مشخ دوز «بلط لالقتسا و شارت نمشد .هدنهدنامزاس

 :لماک حرش
 میمصت تردق و هدارا زا کی ددع ناگدنراد دننام ۳ ددع نیدلوتم

 فادها زا اه نآ .دنهدیمن تیاضر یتسدریز و هطلس هب هاگ چیه و دنرادروخرب

 تذل یدروم ره رد مظن زا و دنرادروخرب یگدنز ریسم رد تفرشیپ و یقرت ؛یلاع
 دراو ییاهراک رد و هدیسر یلغش یاهتیعقوم نیرتالاب هب دارفا نیا رثکا .دنربیم

 .تسا یصاخ بیکرت و مظن یاراد و هتفای نامزاس زیچ ره زا شیب هک دنوشیم
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 یخرب و یروتاتکید «یروحم کت هب لیامت ناشیا فعض هطقن نیرت گرزب
 یفرعم دبتسم ار ناشیا دوخ نازارط مه اتح و ناتسدریز ربارب رد هک تساهداضت

 فرص یارجا اب ًاضعب و هتسنادن حیحص ار دوخ نیتاوق زج یزیچ اریز .دیامنیم

 دوخ رب و رود مه یدایز نانمشد ور نبا زا) !ادنوریم شیپ دوخ قلطم تاررقم

 (.دننکیم عمج

 یالیتسا زا ًانطاب «دوخ یهزادنا زا شیب رورغ تلع هب سیجرب دامن نیدلوتم
 زا .دنزادرپیم دوخ لالقتسا یارب ینیگنس ناوات تباب نیا زا و دنرازیب نارگید

 راگزاسان تانایرج یرایسب رثا رد یبصع تالاح و مشخ ءاه نآ فعض طاقن رگید

 دلوت اب ۳ ددع نادلوتم تافص .دنتسه یکچوک و یئزج لئاسم امومع هک دشابیم

 اب و هدش تبوقت (یهام جرب) هام دنپسا و (نامک جرب) هام رذا ای سیجرب یهناخ رد

 نادننامه ریاس هب تبسن یدایز یرترب ۲ ددع و سیجرب تردف رثکادح زا ریثأت

 .دنباییم دوخ

 :بوخ ناتسود
 .(دیرگتب دادعا و اهزور لودج هب) ٩ و ۶ ۰۳ دادعا نیدلوتم

 .دوش زیهرپ۸ و۷ دادعا نادلوتم اب ظیلغ و کیدزن طابترا یرارقرب زا :هجوت

 :یتمالس تارطخ

 .باصعا یاهیتحاران عاونا رطخ - ۱

 .یگدرسفا و ءاسنلا قرع رطخ- ۲

 .یتسوپ یاهیتحاران رطخ ۳
 .دبک دح زا شیب تیساسح رطخ۴

 .(رتالاب نینس رد هژیو هب) دایز یقاچ رطخ- ۵

 :نامرد و هیصوت
 اب رمتسم طابترا و ناور و باصعا کشزپ تراظن تحت تبقارم-۱

 .یواکناور نیصصختم

 .یلکلا تابورشم زا زیهرپ- ۲
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 .یبصع تالاح لرتنک و یراد نتشیوخ ۳

 ٩۳ و۸۴ ۰۷۵ ۶۶ CAV ۰۴۸ ۳۹ ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۱۲ ۰۳) ۳ ددع هب یهتنم نینس

 تبظاوم ینامز ره زا شیب دیاب اه نآ هک دنتسه یاهدنهد رادشه دعاوم (یگلاس

 .دننادب مزال و بجاو دوخ رب ار دوخ زا تبقارم و

 :دیفم یاهیندروخ
 .:.اگنراگنر و عونتم یاهعومجم

 هردنفچ ؛یدنه زوج ؛یگنرف توت توت «ماداب ,روگنا «ریجنا «سانانآ رانا

 لگ نابزواگ لگ «قدنف بیس ؛اینولاس :نوتیز «نارفعز .کشرز ؛ساویر
 کخیم ؛نیریش شوجنزرم «هبوچرام «مدنگ .کدصاق

 :هتفه بوخ یاهزور
 (سیجرب زور) .هبنشجنپ زور-۱

 (دیهان زور) .هعمج زور- ۲

 (نوتولپ- مارهب زور) .هبنش هس زور-۳

 :هام بوخ یاهزور
 .۳ ددع یاهزور-۱

 ۶-4 دادعا یاهزور- ۲

 سیجرب یهناخ رد هژیو هب ۳ ددع یاهزور زا یکی هک یاهبنشجنپ «نیب نیا رد

 هدشاب (دنپسا و رذآ یاههام- یهام و نامک یاهجرب) ۳ ددع تبثم یاههرود ای

 نآ و تیقفوم دوب دهاوخ ددع نیا نادلوتم یارب ینمی شوخ و هداعلا قوف زور
 ...!دیدرت چیه یب مه

 :یزیر همانرب
 یهناخ رد هبنشجنپ اب ربارب هژیو هب) ۳ ددع یاهزور رد مهم یاهراک ماجنا

 .4 و ۶ دادعا یاهزور سپس و (سیجرب
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 :لاس بوخ یاههام

 .(نامک جرب) رذآ- ۱

 .(واگرن جرب) تشهبیدرا- ۲

 .(چوف جرب) نیدرورف-۳

 .(یزارت جرب) رهم-۴
 .(مدزک جرب) نابآ- ۵

 :یسناش شوخ یاه گنر
 طیحم و قاتا .کاشوپ تهج) یراگنز و شفنب ؛یناوغرا یاه گنر- ۱

 .(فارطا
 .گنر مک شفنب و ییانح یاه گنر- ۲

 درز و یکال «زمرق ؛یبآ ؛زا دنترابع مزاول و لیاسو تهج یعرف یاه گنر-۳

 یلگ
 :یسناش شوخ ماسجا
 هژیو هب ؛(یدروجال توقاب) دوبک توقاب و (شفنب لعل) یناوغرا توقاپ

 .دوش عقاو سامت رد ندب تسوپ اب هک یناوغرا توقاي

 ۱ :بسانم لغش
 زین و تسایر .تموکح «یرواد و تواضق «یرگ لوسنک و ترافس ترازو

 :یملعم یرگ یماظن ؛یناحور و ینید تاماقم «یعامتجا و یرادا تنواعم

 و ظعو .تایبدا و مولع .تاقیقحت «یرگ یزاب تاغیلبت «یراد کناب ,یکشزپ

 .یرگ یشنم و تراجت ؛ینارنخس
 :هقالع دروم یقیسوم
 .هباشم عاونا و یبرض- یسامح- شرام- دنت یاهیقیسوم
 :۳ ددع یاراد یاهرهش یخرب

 پیک- [ هیسور] (۳۰) وکسم- [ هیکرت] (۱۳) اراکنآ - (۲۱) نیوزق ۔ (۱۲) مق
 (۲۱) نوبسیل  [یبونج دنلریا] (۲۱) نیلبود - [یبونج یاقیرفآ] (۳۹) نوات
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 - [ نیاژ] (۲۱) ویکوت- [نامع] (۲۱) طقسم [  سربق] (۲۱) ایزوکین- [لاغترپ]

 [ایلارتسا] (۲۱) اربناک

 :۲ ددع یاراد یاهروشک

 رصم- (۱۲) یتیئاه- (۱۲) اکیئاماج ۔ (۱۲) ابوک- (۱۲) ایبماگ- (۱۲) دنه
 وگوت- (۲۱) هنیگ- (۲۱) سنوت- (۲۱) ینامور- (۲۱) ناملآ - (۲۱) دنلریا- (۲۱)

 (۴۸) نیبیلیف- (۳۹) نوئلاریس- (۲۱) ورپ- (۲۱) یویلوب- (۲۱) ادنو- (۲۱)
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 نبا فشک زا شیپ .دشابیم 310815 سوناروا یهرایس فرعم ددع نیا

 ار نآ و دنتسنادیم کی ددع و دیشروخ یفنم دعب هب بستنم ار ۴ ددع «هرایس

 تارایس ماجنارس .دنتشونیم (۱ - ۴) طلتخم تروص هب .ددع نیا اب هارمه

 سوناروا «نایم نآ رد هک دندش فشک و هدهاشم یدیشروخ یهموظنم رد یرگید

 مجنم .٩.۷۷ 116756061 لشره مایلیورس طسوت یدالیم ۱۷۸۱ سرام ۱۳ رد

 عمج و هدوب ۴ ددع زور دوخ هک یزور رد) .دیدرگ تیژر یسیلگنا لصالا یناملآ

 فشک زا هک نتفتم سانشهراتس .(۱۳ و ۱+ ۳ = ۴ !دیسریم ۴ ددع هب نآ ماقرا

 اما تشاذگ هرایس نیا رب ار ناتسلگنا تقو هاشداپ مان .دوب هدز ناجیه دوخ

 ؛نانوپ یریطاسا یاهمان نایم زا و هدرک تفلاخم یراذگ مان نینچ اب یملع عماجم

 .دندیزگرب ار سوناروا یهراوادخ مان

 :تایصوصخ ةدیکچ
 هرجاشم و ثحب لها فلاخم و نیبدب «درف هب رصحنم تیصخسش

 و هدنشخب «یدام ريغ «تارییغت گرزب لماع «تاداع و موسر فلاخم «رورپنمشد

 .نوزحم و ریگهشوگ «بآم دیمون و اهنت «جنر دوز ,ساسح «ینابصع ,سانشردق

 :لماک حرش
 یقالخا تیصخش «سوناروا دامن نیدلوتم تفگ دیاب «مییایب نوریب هک خیرات زا
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 و ثحب رد و هدید فلاخم یهچیرد زا ار زیچ همه ءاه نآ .دنراد یدرف هب رصحنم

 اوعد لها .تفلاخم سح مغر هب .دنذنسپیم ار فلاخم فرط هشيمه وگ و تفگ
 سح .دنراد افخ رد یدایز نانمشد هدش دای تافص ببس هب یلو «دنتسین

 هب ار نآ یاهیرظن و رکفت ره رد هک هدناود هشير نانچ دارفا نیا دوجو رد فلاخم

 نیناوق اب اتح هک یسح .دنهدیم ناشن نارگید هب یدارا ريغ و .یتاذ تروص

 و اجرباپ ار دوخ یهدنراد تاررقم طقف و هدرک تفلاخم زین یراج و موسرم
 اب تفلاخم ءاه یسوناروا ینیبدب و تفلاخم رد جوا هطقن !دراگنایم حیحص

 یبوخ هب و یزیچ ره زا شیب هک تسا مدرم عامتجا زا یعونتم عاونا و اهتموکح
 لابند ار یصاخ شور دوخ یگداوناخ یگدنز رد ۴ ددع نیدلوتم .تسا دوهشم

 داجیا ینوگرگد و رییغت یمتسیس ره رد هک دنراد ار یگدامآ نیا هشیمه .دننکیم

 زا هژیو هب .تاذخآوم و زیگنارب لاجنج تالاؤس :راگزور یهشیمه هک نیا و دننک
 .دنیامن حرط ار یداصتقا عون

 و یلام روما رد و دنرادن یدایز ناتسود ۰۴ ددع مرتحم نیدلوتم رتشید

 یب تایدام و تورث هب اه نآ عبط نوچ دننکیمن ینادنچ تفرشیپ یزودناتورث

 و هدرک یکمک هک دنشخبیم یناسک هب دننک سمل ار تورث مه رگا و تسا تیمها

 نیرت گرزب .دناهداد ناشن اه نآ دنسپ دروم و بولطم لکش هب ار دوخ یتسود ای

 :زا دنترابع (دنوش فرطرب ات دنشاب اشوکاه نآ عفر رد دیاب هک) اه نآ فعض طاقن

 و سأی ببسم هک ییاهنت ساسحا زین و یجنر دوز ؛تیساسح .دایز تینابصع

 هژیو هب) ار یقرت یور و دنرادرب مدق تفرشیپ ریسم رد هک نآ رگم .تسا یدیموت

 جرب ای سوناروا یهناخ رد دلوت اب ۴ ددع تایصوصخ .دننیبب (تدم هاتوک رد

 و دباییم تدش (هامدادرم) ریش جرب ای دیشروخ یهناخ و (هام نمهب) زیربآ
 .دن ریگیم رارق سوناروا ریثأت تحت دوخ نادننامه رگید زا رتشیب ناگدربمان

 :بوخ ناتسود
 .(دیرگنب دادعا و اهزور لودج هب) ۸ و۷ ۴ ۲ ۰۱ دادعا نادلوتم
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 :یتمالس تارطخ
 .ناور و باصعا یاه یرامیب رطخ ۱

 یو مو
 .نوخ شدرگ فعض رطخ ۳
 .دردرس عاونا رطخ ۴

 .تارقف نوتس یاهدرد رطخ-۵

 .یمسج یمومع فعض رطخ-۶
 :هیصوت

 و قورع و بلق «ناور و باصعا صصختم ناکشزپ رظن تحت تبقارم- ۱

 .یلخاد

 .یندب تخس یاهراک و نیگنس یاهشزرو ندادن ماجنا ۲

 .مزیتونپیه و یواکناور- ۳

 .مرن و برچ یلیخ و نیگنس یاهاذغ ندروخن ۴

 ٩۴ و۸۵ ۰۷۶ ۶۷ ۰۵۸ ۰۴۹ ۰.۴۰ ۰۳۱ ۰۲۲ ۰۱۳ ۰۴) ۴ ددع هب یهتنم نینس رد

 هک تسویپ دهاوخ عوقو هب ددع نیا نادلوتم یارب یگرزب و مهم تارییغت (یگلاس

 تیقارم و دایز طایتحا اذل .دنهد رارق دوخ جامآ زین ار اه نآ یتمالس دناوتیم

 .ددرگیم هیصوت لماک
 :دیقم یاهیندروخ
 .زاس نوخ و یوقم یهایگ یاهیندروخ ریاس و لیگران «جاتفسا
 :هتفه بوخ یاهزور
 (سوناروا- دیشروخ زور) .هبنشکی- ۱

 (نوتپن - هام زور) .هبنشود-۲

 (ناویک زور) .هبنش-۳



 :هام بوخ یاهزور
 .۱- ۴ دادعا یاهزور-۱
 .۷-۲ دادعا یاهزور-۲

 ۸ ددع یاهزور-۳

 :یزیر همانرب
 یهناخ رد هبنشکی اب ربارب هژیو هب ۴ ددع یاهزور رد مهم یاهراک ماجنا

 ۸ و۷ ۰۲ ۰۱ دادعا یاهزور سپس و سوناروا

 :لاس بوخ یاههام

 .(زیربآ جرب) نمهب-۱

 .(ریش جرب) دادرم- ۲

 .(گنچرخ جرب) ریت-۳
 .(یهام جرب) دنپسا ۴

 .(هلاغزب جرب) ید- ۵

 :یسناش شوخ یاه گنر
 یاهگنر ؛قارب یاههنیمز ؛ییوهآ درز «یرتسکاخ هتیمز یاه گنر یهیلک- ۱

 گنرمک زبس و درز

 نشور مین یاه گنر و قارب یبآ «یبآ یاه گنر- ۲

 و هریت یاه گنر رودقملا یتح) نشور هیاس و گنرمک هنیمز یاه گنر-۳

 (.دنورن راک هب ردک

 :یسناش شوخ ماسجا
 .دنشاب ندب تسوپ اب سامت رد تسا رتهب هک دوبک توقاي و نشور توقاي

 قرب عیانص «تالآ نیشام و لقن و لمح ؛یسدنهم یاههتشر .تعنص و دیلوت

 .یقیسوم و رنه «هعيبطلا ءاروام نونف و مولع کینورتکلا و
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 :هقالع دروم یقیسوم
 یبهذم و نوزحم «نیگنس یقیسوم دننام یصاخ عاونا
 :۴ ددع یاراد یاهرهش یخرب

 ندنل- (۳۱) دابآ مرخ - (۳۱) هیمورا- (۳۱) جدننس (۲۲) نارهت - (۱۳) دزی

 (۲۲) موطراخ - [ینامور] (۲۲) تسراخ سبب [ناتسل گنا] (۲۲)
 - [ یلامش هرک] (۴۰) گنای گنویپ- [ناتسکیجات] (۳۱) هبنشود - [نادوس]

 [ یبرع هدحتم تاراما] (۲۲) یبظوبا- [ارودنآ] (۲۳) ارودنآ

 :۴ ددع یاراد یاهروشک

 ژورن- (۲۲) دنلسیا - (۲۲) ایلارتسا - (۱۳) ارحص - (۱۳) داچ - (۱۳) اتلام

 لاپن - (۲۲) ناتسجرگ- (۲۲) ارودتآ - (۲۲) نیارکوا - (۲۲) دیفس هیسور- (۲۲)
 - (۳۱) هینودقم - (۳۱) یتوولسا - (۳۱) دنلبزاوس - (۳۱) نکینیمود )۲۲( 

 (۱۳) اناوستاتوفوب- (۴۹) نیاتشا نتخیل- (۴۰) یلامش هرک- (۳۱) ناتسقازق

 ات د ااا لاف ا



 تک

 و نانوب 3671265 سمره «(بارعا دراطع) ریت رتخابا فرعم ۵ ددع

 ؛شناد زا یاهیامن ار ریت ؛ناتساب نایناریا .تسا نایمور 6۲٥۳7۲۷ یروکرم
 «سمره ار نآ ناینانوی و دنتسنادیم یناحور تردق و بدا «یریبد یگنازرف

 (نایادخ یادخ) سوئز رسپ و نایادخ کیپ «یرونخس و تراجت یهراوادخ

 (رتییوژ هب سوئز و یروکرم هب سمره) یتارییغت کدنا اب رادنپ نیا هک دتدیمانیم

 .تفرگ یاج یبهذم ریطاسا فص رد و تفای هار مور هب

 :تایصوصخ ةدیکچ
 «لوجع «عیرس هدش کیرحت «یبصع ؛قیفر .فطعنم «ریغتم .میهف ,شوهزیت

 رس و هدنروخدوخ «راک شومارف ؛ناگرزاب ًاتاذ رکف شوخ «زاس لوپ .بلط تحار

 !اوه هب

 :لماک حرش
 ؛یشوهزیت :زا دنترابع یددع هورگ نیا نادلوتم مامت نایم کرتشم تافص

 و) نارگید زا رتتحار بتارم هب اه نآ .رایسب یریذپ رییغت دادعتسا و مهف تردق

 دوخ صاخ یبصع تیعضو یاراد ۵ ددع نادلوتم .دنباییم تسود (یگداس هب

 کیرحت تلاح هشيمه و دننکیم یگدنز دوخ باصعا اب هک نیا وگ «دنتسه

 مه تعرس نامه هب و هدرک رکف تعرس هب اهراک ماجنا رد دارفا نیا .دنراد یاهدش
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 نتفر نامز زا ترفن «تمحز رپ یاهراک زا زیرگ .دننکیم لمع و دنریگیم میمصت

 تورت تهج رد دیدج یاههدیا یهیارا و زاس لوپ و تحار لغاشم لابند هب

 ایند هب شوهاب ًاتاذ ریت دامن نادلوتم .تساه نآ تاصخشم رگید زا یزودنا

 یهراوادخ .سمره دننام) زرا و سروب تالماعم و یناگرزاب یارب و دناهدمآ

 یریطخ رما ره یارب اه ناستا زا هورگ نیا .دنراد دادعتسا (ناشزاس تشونرس

 هب هچ نانچ .تسا فطعنم و مرن هویج دننام اه نآ تیصخش نوچ دنراد یگدامآ

 راگنا هن راگنا و هتسشن ورف تلاح نیرتهتخورفارب زا هک دید دیهاوخ بترم روط

 !تسا هداد خر ییهلأسم هک

 رب تدم زارد یارب یشخب تّرسم اتح و راجنه هبات عوضوم چیه .تسد نیا زا

 رامش هب ییاهت و هدننک نییعت لماع ناشریمض و تشرس اریز «تسین رثوم اه نآ

 دب رگا یلو .دننامیم یقاب بوخ هشيمه .دنشاب تاذ شوخ هچ نانچ .دوریم

 تست کرزف تیت راک اتش نانآ حالصا رد یریبدت چیه «دنشاب ترطف وید و داهن

 یتحار هب ار نآ و تسا باصعا رب طلست نتشادن «۵ ددع نادلوتم فعض هطقن

 دلوت اب ۵ ددع تافص .دنهدیم ناشن ار یاهدش کیرحت تالاح و هتخاس ناشیرپ

 جرب) هام رویرهش زین و (رکیپ ود جرب) هام دادرخ اب ربت هناخ رد ددع نبا ناگدنراد

 .دباییم یرتشیب توق و هتفرگ تدش (هشوخ
 :بوخ ناتسود
 ۷ ۵ ۲ ۰۱ دادعا نیدلوتم «رتشیب اما «یددع یاه هورگ نادلوتم یهمه ًابیرقت

 (دیرگنب دادعا و اهزور لودج هب ۵ ددع هژیو هب)۸ و

 :یتمالس تارطخ

 .باصعا فعض رطخ-۱

 .هدش کیرحت و یبصع تالاح رطخ ۲

 .یشراوگ یاهییاسران رطخ ۳

 .نمزم و دیدش یاهدردرس رطخ۴



 :نامرد و هیصوت
 .یفاک دح رد تحارتسا- ۱

 .ییابیکش و نتمارا- ۲

 .عونتم و لماک ییاذغ میژر نتشاد ۳

 .هبودا رپ و ینشاچ رپ یاهاذغ زا زیهرپ- ۴

 :مهم یاه نس
 ٩۵ و۸۶ ۷۷ ۶۸ ۰۵۵ ۵۰ ۴۱ ۱۳۲ ۰۲۳ ۰۱۴ ۵) ۵ ددع هب یهتنم نینس رد

 دیدهت ۵ ددع نادلوتم یتمالس و تشاد دنهاوخ دوجو یئرمان یاههلت (یگلاس

 .تشاد دنهاوخ ار ماد زا زیرگ ناوت «دنیازفیب شیوخ تقد رب رگا اما .دوشیم

 :دیفم یاهیندروخ
 شوجنزرم «ود رگ ملک «چراق قدنف «هایس هریز «یرفعج «هتسپ ماداب نشیوآ

 .یگنرف جیوه و جیوه «وج نان ,نیریش

 :هتفه بوخ یاهزور
 (ریت زور) .هبنشراهچ ۱

 (سوناروا- دیشروخ زور) .هبنشکی- ۲

 (نوتپن - هام زور) .هبنشود ۳

 (ناویک زور) .هبنش-۴

 :هام بوخ یاهزور
 .۵ ددع یاهزور-۱

 .۱ ددع یاهزور- ۲

 .۷-۲ دادعا یاهزور-۳

 ۸ ددع یاهزور- ۴

 :یزیر همانرب
 .(ریت یهناخ رد هبنشراهچ اب ربارب) ۵ ددع یاهزور رد مهم یاهراک ماجنا
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 :لاس بوخ یاههام

 .(رکییود جرب) دادرخ- ۱

 .(هشوخ جرب) رویرهش - ۲

 .(گنچرخ جرب) ریت-۲
 .(ریش جرب) دادرم- ۴

 .(هلاغزب جرب) ید- ۵

 .(یهام جرب) دنیسا- ۶

 :یسناش شوخ یاه گنر
 .قارب و نشور یاه گنر یهیلک و دیفس «یرتسکاخ «یاهرقن یاه گنر
 فارطا طیحم و لیاسو یارب گنر مک یاه گنر :ا ناکما دح ات :رادشه

 .دوش زیهرپ ردک و هریت یاه سابل ندیشوپ زا و هدومن هدافتسا

 :یسناش شوخ ماسجا
 قارب تارهاوج و اه گنس یهیلک و (دیفس یالط) نیتالپ «هرقن ؛ساملا

 .(دشاب ندب تسوپ اب سامت رد نیتالپ ای ساملا زا یاهکت)

 و قوقح .تلاکو «یزاسوراد .یحارج و یکشزپ «یرادکتاب .تراجت
 .تایبدا «یراذگنوناق

 :هقالع دروم یقیسوم

 !عونتم و غولش یاهکیزوم هژیو هب جیار یاهیقیسوم عاونا رتشیب

 :۵ ددع یاراد یاهرهش یخرب
 ۔ [ناتسناغفا] (۱۴) لباک- [ ینابلآ] (۱۴) اناریت ۔ (۲۳) دهشم ۔ (۲۳) نانمس

 - [یدوعس ناتسبرع] (۱۴) ضایر- [ سیئوس] (۱۴) نرب- [رصم] (۱۴) هرهاق

 (۲۳) نیو- [ناتسهل] (۲۳) وشرو ۔ [نانوی] (۲۳) نتآ - [ نیارکوا] (۱۴) فیک
 [اداناک] (۲۳) اواتا- [ یکاولسا] (۲۳) اوالسیتارب- [ شیرتا]
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 :۵ ددع یاراد یاهروشک

 - (۲۳) نانوب- (۲۳) سربق- (۱۴) اینک- (۱۴) سوثال- (۱۴) ینابلآ - (۵) قارع
 کچ - (۲۳) ناتوسب- (۲۳) ناتسکیجات - (۲۳) یدوعس ناتسبرع

 هثوگاراپ - (۲۳) اوگاراکین - (۲۳) زیلب - (۲۳) کرامناد )۲۳(  ناتسراجم - (۲۳)
 - (۳۲) یپویتا۔ (۲۳) یکسنارت - (۲۳) راکساگادام - (۲۳) جویماک۔ (۲۳)

 یاقیرفآ - (۳۲) یزنودنا- (۳۲) یوادلوم - (۳۲) یوالسگوی - (۳۲) شدالگنب

 (۴۱) سیئوس- (۴۱) یبونج
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 تیدورفآ و یمور ۷60815 سونو ای (بارعا یهرهز) دیهان رگ ناشن ۶ ددع
 هموظنم یهدش هتخانش (تارایس) نارتخابا نایم رد هک تسا ینانوب ۸0۳06

 ناگیادخ یوناب .دیهان .تسا هدش هداد ناشن هنانز یهرهچ هب رتشیب یدیشروخ

 رب هوالع و هتفر رامش هب یروراب یونابادخ و ینادابآ و بآ لکوم «یریطاسا

 .تسا هدوب زین اون و زاوآ لبمس ناوارف یاهشیاتس.و اهدورس
 :تایصوصخ هدیکچ

 همه بوبحم .هقالع دروم .هبذاجرپ طایتحا موب و تخسرس «ممصم رایسب

 اه ییابیز راد تسود .قشع ردام .کیتنامور و یتاساسحا رایسب «ناتسود یهدنب

 لها و دوسح «هدوسآ و داش «رورپرنه و دنمرنه .هقیلساب لمجترپ و سکول

 .هینب اب و هدنزرس «مشخرپ هاورپیب «تباقر

 :لماک حرش
 ممصم رایسب دوخ یاهحرط و اهراک ءاههمانرب یارجا رد دامن نیا نادلوتم

 نایانشآ ناتسود هدارفا نیا .دنا طایتحا یب و تخسرس هک دسریم رظن هب و هدوب

 رگا .دنوشیم هقالع دروم و هتخاس بوذجم مه ار دوخ ناتسد ریز اتح و نایفارطا

 یهدنب ار دوخ «دننک یکمک و دننزب الاب نیتسآ زین یرگید دارفا ءاهراک ماجنا رد

 دارفا نیا تفگ ناوتیم دیهان یهرایس تاریثأت هب هجوت اب !تخاس دنهاوخ اهنآ
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 هک اج ذآ دنراد کیتنامور تایفیک هب یدایز لیم و هدوب یتاساسحا ًالومعم
 زا هک دید ناوتیم ار یرایسب ناسک .صاخشا نیا نیب رد !دنریگیم مان (قشعردام)
 یاههناخ ؛یلام تعاطتسا تروص رد و هدرب اهتذل سکول یایشا و اهیبابیز

 زا رگا .دنیامنیم اضرا ار رنه هب دوخ راشرس لیم و دنزاسیم تمیق نارگ و کیش

 ره زا شیب تسا نکمم و دنوریم رنه یپ رد یلام ینارگن نودب دنشاب نیهفرم

 !دنوش هشیپرنه و رگ یزاب زیچ
 رد و تساه نآ دوجو رد تداسح و تباقر سح زین و شیاسآ و یداش هب لیم

 ؛دروآ یم یگداتسیا بات یسک رت مک هک دنوشیم هتخورفارب نانچ مشخ ماگنه

 دای زا زین ار اهتیلوژسم و فیاظو یتح) دنیامن هزرابم گرم یاپ ات دناهدامآ نوچ

 (!دنروآ یمن اج هب الصا ار دوخ فیرح ماقم و دنربیم

 هام تشهب یدرا اب دیهان یهناخ رد ددع نیا ناگدنراد دلوت اب ۶ ددع تافص

 تردق رثکادح زا ناگدربمان و هدش رتیوق (وزارت جرب) هامرهم و (واگرن جرب)

 .دنربیم هرهب دیهان یذوفت

 :بوخ ناتسود
 .(دیرگنب دادعا و اهزور لودج هب) ٩ و ۶ ۰۳ دادعا نادلوتم

 :یتمالس تارطخ

 .هرجنح یناقوف شخب و یتیب :ولگ یاهیتحارات رطخ- ۱

 .یسفنت یاهیتحاران رطخ ۲

 .(رمع رخاوا رد رتشیب) هنیس یاهیتحاران رطخ ۳

 .(رمع رخاوا رد رتشیب) نوخ شدرگ هاگتسد یاهیتحاران رطخ ۴

 .یمومغ زاس و تخوس یدنک رطخ ۵

 .ینوفع لماوع ربارب رد فعض رطخ ۶

 :نامرد و هیصوت
 وه و بآ شوخ و یقالیب ؛یناتسهوگ قطانم رد یگدنز- ۱
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 .یرنه روآ طاشن یاهتیلاعف ماجنا ۲

 .یشزرو تانیرمت موادم ماجنا-۳

 .هیر و ینیب و قلح نیصصختم رظن تحت تبقارم-۴

 .یلخاد نیصصختم رظن تحت تبقارم-۵

 .قورع و بلق نیصصختم رظن تحت تبقارم-۶
 :ساسح نینس
 ۵4۶ و ۸۷ VA ۶۹ ۶۰ ۰۵۱ ۰۴۲ ۳۳ ۰۲۴ ۰۱۵ ۶)۶ ددع هب یهتنم نینس

 دوخ بظاوم تسیاب اه نآ یط رد هک دنتسه یاهدنهد رادشه دعاوم (یگلاس

 .دتشاب رگید نامز ره زا شیب
 :دیفم یاهیندروخ
 لگ گرب «ماداب «یهوگ نشیوآ «ریجنا «جانفسا ...و دوخن ءایبول «تابوبح عاونا

 .درز جیوه درز سگرت کشم «هشفنب لگ «زد رگ «ییامسم ودک «شوایس رپ «خرس

 :هتفه بوخ یاهزور
 (دیهان زور) .هعمج- ۱

 (سیجرب و نوتولپ- مارهب یاهزور) .هبنشجنپ و هبنش هس- ۲

 :هام بوخ یاهزور
 .۶ ددع یاهزور-۱

 ٩. و ۳ دادعا یاهزور- ۲

 اپ دیهان یهناخ رد هژیو هب ۶ ددع یاهزور زا یکی هک یاهعمج «نیب نیا رد

 .دشاب (رهم و تشهب یدرا یاههام وزارت و واگرن یاهجرب) ۶ دادعا یاههرود

 .دوب دهاوخ ددع نیا نادلوتم یارب ینمی شوخ هداعلا قوف زور

 :یزیر همانرب
 (دیهان یهناخ رد هعمج اب ربارب هژیو هب) ۶ ددع یاهزور رد مهم یاهراک ماجنا

 . و ۳ دادعا یاهزور سیس و
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 :لاس بوخ یاههام

 .(واگرن جرب) تشهبیدرا- ۱
 .(یزارت جرب) رهم- ۲

 .(جوق جرب) نیدرورف-۳

 .(مدزک جرب) نابآ- ۴
 .(نامک جرب) رذآ ۵

 .(یهام جرب) دنپسا- ۶

 :یسناش شوخ یاه گنر
 .گنررپ «گنر مک زا یبآ هنیمز یاه گنر

 :یسناش شوخ ماسجا
 .(دشاب ندب تسوپ اب ترواجم رد اه نآ زا یاهکت) درمز و هزوریپ گنس

 و رنه یرهاوج و ندعم ؛نامتخاس و یسدنهم یلخاد تانیئزت و یروتاروکد

 تیریدم «هفسلف «یگدنسبون تالماعم و یلالد «یداتق «یراد لته «یقیسوم

 .تاسسوم

 :هقالع دروم یقیسوم
 تاوصا اب هژیو هب) نوزوم یاهدورس و کیتنامور «مارآ «نیریش یقیسوم

 .(یداب یاهزاس
 :۶ ددع یاراد یاهرهش یخرب

 (۱۵) سیراب- (۳۳) هاشنامرک- (۲۴) سایعردنی- (۱۵) تشر- (۶) کارا

 لوئس- [ناتسنمکرت] (۲۴) دابآ قشع _ [ دیفس هیسور] (۱۵) کسنیم- [ هسنارف]

 [وندنالز] (۴۲) نوتگنیلو- [ناتسراجم] (۳۳) تسپادوب- [ یبونج هرک] (۲۴)
 :۶ ددع یاراد یاهروشک

 یکسیس- (۱۵) انغ- (۱۵) ایربیل- (۱۵) یزلام- (۱۵) نیچ - (۱۵) لییارسا
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 )۱۵(  ایماز- (۱۵) اداناک )۱۵(  ییژلب )۲۴( یکاولسا (۲۴) دتلیات )۳۴( -

 شکارم - )۲۴( هسنارف  - (TT)سارودنه  (fT)ناتسنمکرت  (fY)یبونج هرک

 )۴۲( ریبک یایناتیرب دحتم یهاشداپ- (۴۲) دنله- (۴۲) وندنالز- )۵۱(
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 ناهج و شنیرفآ یورین «راگدیرفآ هّرنم تاذ «یئاتشور «یکاپ دامن ۷ ددع

 .تسا تیونعم و یتسه

 هرایس نیا فشک زا شیپ ات .دشابیم ۷6۳6015 نوتپن یهرایس دامن .ددع نیا

 -۷ طلتخم تروص هب ۲ ددع اب هارمه ار نآ و هتسناد هام یفنم دعب دامن ار۷ ددع

 هجوت دوخ یلاقتنا رادم رد سوناروا بیجع تاکرح هک نآ ات دنتشونیم ۲

 زمادآ چواک ناج یضایر تابساحم ساسا رب «ماجنارس .دومن بلج ار نیمجنم

 ۱7۳۲89 هیروول نبروا و ناتسلگنا جیربمک هاگشناد زا ].(0016 5

 هب قفوم لاگ مان هب یناملآ مجنم کی ؛یوسنارف ناوج ناد یضایر 7۲۳

  عونلا بر مان نوتین .دیدرگ یدالیم ۱۸۴۰ لاس رد هرایس نیا فشک و هدهاشم

 یهموظنم یهرایس نیمتشه رب هک دوب (ناتساب نانوب ریطاسا رد) اهایرد

 .تسا هدیدرگ قالطا یدیشروخ

 :تایصوصخ ةدیکچ

 درگ ناهج و رفاسم رییغت بغت قشاع هزیگناتفگش و لقتسم تیصخش

 ؛تایداسم هب هجوت مک .فوسلیف .شراگن و یرنه قوذ یاراد ریذپان یگتسخ

 قشاع و ارگ هقرف ددجتم هزومرم .قیفد و ساسح ناار گد

 .رکتبم و عرتخم «باذج و یونعم وگشیپ هعیبطلاءاروام
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 :لماک حرش
 ءاهنآ .دنراد یزیگنا تفگش و لقتسم «یوق یتیصخش دامن نیا نادلوتم

 یریذپانیگتسخ عبط زا یشان هصیصخ نیا و دنتسه رفس و رییغت قشاع انطاب

 .دنزیم مقر ار یزارد و رود یاهرفس .دبای تصرف رگا هک تسا

 دننکیم یگدنسیون و هدرک یشاقن .هدورس رعش بوخ رایسب ۰۷ ددع نادلوتم

 و اهسلطا یهعلاطم و شراگن یارب مه یرایسب دادعتسا و قایتشا کش یب هک

 رب ؛یگدنز یهرابرد اه نآ یفسلف دیاقع دوز ای رید .دنهدیم ناشن اههمانرفس

 و دشاب تبثم دناوتیم مه هک دهد یم ناشن ار دوخ تیهام و هدومن رثا ناشیاهراک

 تارظن رطاخ هب یلو دنرادن هجوت تایدام هب یگدنز رد یددع هورگ نیا

 کمک ددص رد رتشیب اما دنوشیم دنمتورث «دنراد راک رد هک ییاه هویش و صاخ

 رد نانز نیرتقیقد ۷ ددع دلوتم نانز .دنیآ یمرب هیریخ یاهنمجنا و نادنمتسم هب

 رد یمکحم هاگ هیکت هب و دناهدنیآ نارگن رایسب نوچ ؛دنایگدنز و جاودزا ریسم

 .دنراد زاین تامیالمان ربارب

 تیقفوم اب .دنوش دنمهقالع .تسا هتسباو نادب هک هچ نآ و ابرد هب دنناوتب رگا

 یاه تکرش و یجراخ یناگرزاب «تادراو و تارداص «ییایرد تراجت رد یناوارف

 ار یصاخ شور «راکتبا اب «هتفرگ لکش زومرم تاعوضوم یانبم رب رتشیب هک دوخ

 دادعتسا هعیبطلا ءاروام هب راشرس قوش «یوف تالبخت زا یرادروخرب

 و یتاذ سیطانغم رانک رد) ینیب نشور نینچمه و عیاقو ییوگشیپ و ینیبشیپ
 رامش هب دارفا نیا تیصخش زراب تایصوصخ (نایفارطا رب نآ یراذگریثأت
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 تردق (یهام جرب) هامدنپسا ای نوتپن یهناخ رد دلوت اب ۷ ددع تافص یهیلک

 .دبابیم یرتشیب تدش و

 :بوخ ناتسود
 .(دیرگنب دادعا و اهزور لودج هب)۸ و۷ ۰۵ ۰۴ ۰۲ ۰۱ دادعا نادلوتم

 :یتمالس تارطخ

 .(یدیمون و سأی یگدرسنا «ینارگن ؛یسپاولد) یحور یاهیتحاران رطخ ۱

 .یمسج یمومع فعض رطخ - ۲
 .یتسوپ یاهیتحاران و یژرلآ «تیساسح عاونا رطخ ۳

 :نامرد و هیصوت
 .باصعا و یلخاد .تسوپ نیصصختم رظن تحت تبقارم-۱

 .یلکلا تابورشم و برخم داوم هب نتفاین دایتعا ۲
 .عونتم یهیذغت یهمانرب نتشاد ۳

 .فلتخم داعبا هب هیحور تیوقت و نیقلت ؛ینامرد راتفگ ماجنا- ۴

 ٩۷ و۸۸ N۹ ۷۰ ۶۱ ۰۵۲ ۰۴۳ ۰۳۴ ۰۲۵ ۰۱۶ ۷)۰۷ ددع هب یهتنم نینس رد

 نکمم یحور و یمسج یاهدیدهت و یتمالس تارطاخم مهم تارییغت (یگلاس

 .دوب بظاوم شیپ زا شیب تسیاب ور نیا زا .دنهد خر تسا

 :دیفم یاهیندروخ

 ملک وهاک «ینساک «چراق .بیس «کشرت ناتک رذب ءاههویم بآ و روگنا عاونا
 .یرمق ملک

 :هتفه بوخ یاهزور
 (نوتپن - هام زور) .هبنشود زور-۱

 (سوناروا- دیشروخ زور) .هبنشکی زور- ۲

 (ناویک و ریت یاهزور) .هبنش و هبنشراهچ یاهزور-۳
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 :هام بوخ یاهزور
 ۷-۲ دادعا یاهزور- ۱

 .۱- ۴ دادعا یاهزور- ۲

 ۸ و ۵ دادعا یاهزور-۳

 نوتپن یهناخ رد هژیو هب ۷ ددع یاهزور زا یکی هک یاهبنش کی «نایم نیا رد

 ینیشنلد و نیریش زور .دشاب (هامدنپسا «یهام جرب) ۷ ددع تبثم یهرود ای
 .دوب دهاوخ

 :یزیر همانرب
 (نوتین هناخ رد هبنشود اب ربارب هژیو هب) ۷ ددع یاهزور رد مهم یاهراک ماجنا

 .۸ و ۵ ۰۴ ۰۱ ۰۲ دادعا یاهزور سپس و

 ۱ :لاس بوخ یاههام

 .(یهام جرب) دنیسا- ۱

 .(گنچرخ جرب) ریت-۲

 .(ریش جرب) دادرم-۳

 .(زیربآ جرب) نمهب-۴
 .(رکییود جرب) دادرخ-۵

 .(هشوخ جرب) رویرهش ۶
 .(هلاغزب جرب) ید-۷

 :یسناش شوخ یاه گنر
 هک توافت نیا اب .دشابیم ۲ ددع دننام یددع هورگ نیا یلصا یاه گنر

 نیرتهب .دنیامن هدافتسا زین رتهداس لاح نیع رد و رتذفان یاه گنر زا دنناوتیم

 ؛دنریگ راک هب بسانتم و یلصا یاه گنر ناونع هب دنناوتیم هک ار ییاه گنر

 رتهب .دنشاب رتگنر مکاه گنر نیا هچره .دنشابیم درز و زبس یاههنیمز
 هک دنتسه ییاه گنر زین نشور هیاس و گنرمک ییالط یاه گنر .دوب دنهاوخ
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 .دنیامن هدافتسا دنناوتیم ۷ ددع دارفا

 :یسناش شوخ ماسجا
 نت تسوپ اب اه نآ زا یاهکت) دیراورم و هبرگ مشچ ؛(رمقلارجح) هام گنس

 (.دنشاب هتشاد هارمه

 ؛یریگیهام و یدایص :یدرونابرد .تارداص و تادراو ,یجراخ تراجت

 رنه ؛یگدنسیون عارتخا تاینبل دیلوت ,یحارج و یکشزپ «هدنیوش داوم و یمیش

 .یقیسوم و
 :هقالع دروم یقیسوم

 .(یهز یاهزاس تاوصا هژیو هب) میالم و مارآ یقیسوم
 :۷ ددع یاراد یاهرهش یخرب

 - [هرتبرا] (۱۶) هرمسا- [نیرحب] (۱۶) همانم- (۲۵) نادمه- (۷) یراس
 ناوریا- [دنالنف] (۲۵) یکنیسله - [ کچ] (۲۵) گارپ- [ هبروس] (۲۵) قشمد

 [ایناپسا] (۱۶) دیردام- [ناتسنمرا] (۲۵)

 :۷ ددع یاراد یاهروشک

 یوالام- (۱۶) ریازجلا- (۱۶) رجین ۔ (۱۶) نپاژ- (۱۶) لیزرب- (۱۶) هیسور

 یناتیروم - (۲۵) هثوگوروا- (۲۵) کیزکم - (۱۶) ینوتل- (۱۶) ایبماز - (۱۶)

 - (۲۵) نورماک- (۲۵) ناتسکاپ (۲۵) اینازنات (۲۵) وگنک- (۲۵) لاگنس - (۲۵)

 ییاوتسا هنیگ- (۴۳) گروبمازکول - (۴۳) الئوزنو- (۲۵) لاغترپ- (۲۵) وتوسل
 (۱)م ا (۵۱)
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 .تساه یبرغ ٩24۳1۲۷ نرتاس و (بارعا لحز) ناویک نآ زا ددع نیا

 دامن رود رایسب راودا زا و دوب یکیرات هاش ناویک ؛ناتساب ناریا گتهرف رد

 کلام «ناورز اب هتسب مه ناویک یناریا گنهرف رد .تسا هدمآ رامش هب ریدقت

 رد یتارییغت کدنا اب هک هدوب (تیاهن یب) هترکآ نامز یهراوادخ و گرم و ریدقت

 .دیدرگ روهشم «سونورک مان هب نایمور نايم و برغ
 :تایصوصخ ةهدیکچ

 بولسا بحاص «یدج «ممصم .تشرس یوق ءاهنت ًابلق «مهافت ءوس هب التبم

 درس «رورپنمشد «طیرفت و طارفا لها .زاس تشونرس «ضیبوعت و ربج هب دقتعم

 یدروم ره رد «نیگمغ راک ناهنپ نهاظتم .نیمولظم یماح هزاون فیعض «جازم

 .!هکس یور ود

 :لماک حرش
 .دنتسه تامهافت ءوس راچد «یگدنز لوط رد هراومه یددع هورگ نیا نادلوتم

 «یوق یتشرس ؛دارفا نیا .دننکیم ییاهنت ساسحا ًابلق لیلد نیمه هب مه دیاش

 رد اما تسا راوتسا یصاخ یهیاپ رب الومعم ناش یگدنز و هتشاد یدج و ممصم

 زاس تشونرس زین نارگید یارب و هدوب ضیوفت و ربج هب دقتعم لاح نیع

 .دندرگیم
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 نیا و دنوریم شیپ بصعت و طارفا دح هب یبهذم و مارم ره رد دارفا نیا

 یروط هب .تسا نایامن یگدنز تانووش یهمه رد هکلب .بهذم رد اهنت هت هیور

 عمج دوخ درگ نمشد و دنهدیمن شور رییغت نایفارطا تفلاخم دوجو اب هک
 نیمولظم ربارب رد یلو دنراد یجازم درس رهاظ ًابلاغ ناویک دامن نادلوتم .دننکیم

 نآ فالخ هب و هدرک یفخم ار دوخ ساسحا اما .دنا تبحم اب و مرگ ناگدید متس و

 و یویند «یدام دعب ود یاراد نوچ درک هیجوت ناوتیم یتخس هب ار ۸ ددع

 یهناگود تشرس .تسا هدش یفرعم ریدقت لماع زابرید زا و هدوب یورخا «یونعم

 «یمظن یب شروش «ریگارف تالوحت «شحاف تاربیغت یهناشن ییوس زا ددع نیا
 رگید ییوس زا اما «دشابیم عون ره زا یگدعاق یب و دّرمت .بالقنا .شاشتغا

 و بهذم «زومر و رارسا هفسلف .نوکس «یراشفاپ طابضنا ؛دوکر «تابث یایوگ

 .تسا زکرمت

 هک لاح ره رد اما زجاع و هدنامرد ًالماک ای دنا قفوم الماکای۸ ددع ناگدنراد

 و یتلود روما یدصت هب قفوم «دنشاب بلط هاج رگا .دنتسین داش نادنچ «دنشاب

 ره «مهم یاهتسُ زارحا اب بلغا و دندرگیم مدرم مومع هب هتسباو لغاشم
 .دتسریم یقرت یالعا دح هب و هتشادرب هار رس زا ار یعنام

 ررض «هودنا «مغ تسا نکمم دوخ ناگدنراد و نادلوتم یارب ۸ ددع همه نیا اب

 .دروا ناغمرا هب یمارتحا یب «رتدب همه زا و نایز و

 اب هک دننکیم ساسحا و هدوب دوخ یگدنز بقارم تخس ۸ ددع نادلوتم

 ریخ و اهنت ًابلق ؛دازفا نیا .دنریگیم اههلصاف اه نآ زا اذل .دنراد توافت نارگید
 دوخ نساحم یاههشوخ تشادرب زا یگدنز لوط رد بلغا و دنتسه کرد لباق

 و رخف یهیام «شیاتس رب نوزفا و هتفای ترهش گرم زا سپ اما دننامیم مورحم

 عامتجا تسد گنت و نییاپ تاقبط زا رگا .دندرگیم دوخ نادناخ و ماوقا تاهابم

 یهداوناخ زا رگا و تشاد دنهاوخ ارجامرپ و هثداحرپ تخس یاهدنیآ .دنشاب
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 رد دارفا نیا دلوت اب ۸ ددع تافص .تسین یهار اه نآ میرح هب ار نارگید و هتفاي

 و هتفرگ تدش (زیربآ جرب) هام نمهب زین و (هلاغزب جرب) هام ید ای ناویک یهناخ

 .دباییم یرتشیب تردق

 :بوخ ناتسود .
 .(دیرگنب دادعا و اهزور لودج هب) ۸ و۷ ۵ ۴ ۲ دادعا نادلوتم

 :یتمالس تارطخ

 .یویلک یاه یرامیب رطخ |

 .یشراوگ یاه یرامیب رطخ- ۲

 .یوارفص یاه یرامیب رطخ ۳

 .مسیتامور رطخ ۴

 .دب دلش یاهدردرس رطخ-۵

 :نامرد و هیصوت
 .زمرق تشوگ دایز فرصم زا یگشیمه و موادم زیهرپ-۱

 .یهایگ ییاذغ میژر زا هدافتسا- ۳

 .تاصعا و تسیژولورا «یلخاد نیصصختم رظن تحت تبقارم-۴

 A و٩۸ ۸۰ ۰۷۱ ۶۲ ۰۵۲ ۰۴۴ ۰۳۵ ۰۲۶ ۰۱۷ ۸)۸ ددع هب یهتنم نینس رد

 اریز «دنشاب اشوک رطخ عفر رد و هتفرگ یدج ار رادشه هک تسا دیما (یگلاس

 ناشرس زارف رب شیپ زا شیب «نامز و رهد گرزب یاورنامرف ؛ناورز رابگرم ساد
 !دوب دهاوخ رتسگ هیاس

 :دیفم یاهیندروخ
 .جیوه و یمتخ لگ ,سفرک ؛اینولاس «هایگ رهم یهشیر «گنهراب «جانفسا
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 :هتفه بوخ یاهزور

 (ناویک زور) .هبنش- ۱

 (سوناروا- دیشروخ زور) .هبنشکی- ۲

 (نوتپن- هام زور) .هینشود ۳

 (ریت زور) .هبنشراهچ ۴

 :هام بوخ یاهزور
 ۸ ددع یاهزور-۱

 .۴ ددع یاهزور- ۲

 .۰۷-۲ دادعا یاهزور-۳

 .۵ ددع یاهزور- ۴

 اب ناویک یهناخ رد هژیو هب ۸ ددع یاهزور زا یکی هک یاهبنش .نایم نیا رد

 .دوب دهاوخ یعبط قفاوم زور «دشاب (هام ید .هلاغزب جرب) ۸ ددع تبثم یهرود

 :یزیر همانرب
 و (ناویک یهناخ رد هبنش اب ربارب هژیو هب) ۸ ددع یاهزور رد مهم یاهراک

 .۷ و۵ ۰۴ ۰۲ دادعا یاهزور سیس

 :لاس بوخ یاههام

 .(هلاغزب جرب) ید-۱

 .(زیربآ جرب) نمهب-۲

 .(گنچرخ جرب) ریت-۳
 .(یهام جرب) دتیسا- ۴

 .(رکییود جرب) دادرخ - ۵

 .(هشوخ جرب) رویرهش -۶

 :یسناش شوخ یاه گنر

 ای ییانح هریت یاهوهق «هریت یبآ ؛هریت یرتسکاخ هژیو هب هریت یاه گنر
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 قدص یصخش لیاسو اتح و راک لحم «لزنم یارب هک یناوغرا و گنررپ ییامرخ

 .دنکیم

 :یسناش شوخ ماسجا
 زا یکی تسا رتهب) دوبک ساملا و دوبک دیراورم دوبک توقاي «یناوغرا توقای

 (.دشاب هارمه ندب تسوپ اب سامت رد اه گنس نیا

 «ندعم «یکشزپ .یعیبط و (تایضایر «یمیش کیزیف) هیاپ مولع .تاقیقحت

 ؛یگدنسیون «یرس مولع و هعیبطلاءاروام ؛تیریدم و یرادباسح نامتخاس

 .یزادرپهیرظن ,قوقح
 :هقالع دروم یقیسوم

 یبهذم و نوزحم ,نیگنس یقیسوم دننام یضاخ عاونا
 :۸ ددع یاراد یاهرهش یخرب

 (۲۶) وویاراس [هینودقم] (۲۶) هیپوکسا [رطق] (۱۷) هحود - (۱۷) زیربت

 [ نیوگ هزره و ینسوب]

 :۸ ددع یاراد یاهروشک

 - (۱۷) نایوگ- (۱۷) نیرحب- (۱۷) یلیش- (۱۷) نامع- (۸) هیروس- (۸) یبیل

 - (۲۶) ناجیابرذآ- (۲۶) ینوتسا- (۲۶) یدنوروب- (۲۶) مانتیو- (۲۶) اکیراتساک
 (۳۵) روداولاسلا- (۲۶) یتوبیج
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 رامش هب زومرم دادعا هتسد زا نآ دننام و تسا ۷ ددع فلاخم یهنزو ٩ ددع

 تهج رد یریبعت هب اب ؛ناینیمز و نیمز «یویند و یدام تهج رد ٩ ددع .دوریم

 اب و تسا یدام تعیبط یاهورین یهناشن ددع نیا .تسا یونعم یتسه سکع

 لبمس و دهدیم ناشن گنج رد ار دوخ رثا نیرتشیب .دراد یمیقتسم طابترا ناسنا

 .دشابیم یناریو و تکاله «یژرنا «ورین

 ۸۳9 سرآ و یمور 1۷1885 سرام «(بارعا خیرم) مارهب لبمس ٩ ددع
 و یتخسرس دامن و ناویک دنزرف ار مارهب ناتساب ناریا رد .تساهینانوسی

 مان هب یگرزب یهدکشتآ «مارهب دزیا تردق و هوکش ساپ هب .دنتسنادیم یرواگنج
 ناهدنامرف نارس زا ناگمه هک ؛دوب اپرب (ناجیابرذآ) ناگدابآرذآ رد بستشگرذآ
 .دندومنیم مارتحا یادا و دنتفریم نآ ترایز هب نایماظن و

 :تایصوصخ ةدیکچ
 .هدزباتش و لوجع .ییاهن یهدنرب و زوریپ ؛عطاق ,تأرجاب زرابم و وجگنج

 «لفتسم «روحم دوخ و رورس دوخ «بلط لالقتسا .یژرنارپ و شکرس
 و ساسح هزاسهئداح «راک هطلغم روهشم یماظن و هدنامرف نیرتهب «رورپنمشد

 شوخ رایسب .هفطاع اب و یساسحا «هدیا و رکف شوخ «یضار دوخ زا «روجنر

 .سناش
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 :لماک حرش

 تلاح .دوخ یتایح یاهتیلاعف مامت رد .دنتسه ٩ ددع دلوتم هک یناسک

 نیتسخن یاه لاس رد ًامومع هدارفا نیا .دنریگیم شیپ رد ار هزرابم و ییوجگنج
 و تیعطاق «تأرج ببس هب «تیاهن رد اما دنوشیم یتالکشم راچد یگدنز

 و یژرتا رپ «هدزباتش .لوجع تیصخش .دنسریم تفرشیپ هب .دوخ یاههتساوخ

 دوخ یوزرآ ربارب رد یلو دهدیم قوس رطخ یوس هب ار اه نآ بلط لالقتسا

 مک تسد) درادن یموهفم و تسا ریقح رطخ ءارچ و نوچ یب لالقتسا و یروحم
 .(!ددع نیا نادلوتم قطنم رد

 نیا ذوفن تحت ناربهر نیرتعاجش و ناهدنامرق نایماظن نازابرس نیرتهب
 راتفرگ و یراک هطلغم راچد «زراب زایتما نیا رانک رد اما دوب دنهاوخ و دناهدوب دامن

 ۱ .دنتسه زین دیدش یاهلمعلا سکع و اج یب روهت
 گنج ناجفنا «یزوس شتآ ریظن یثداوح اب دروخرب رد فرگش دادعتسا

 تردن هب هک تسا دارفا نیا علاط زا یشخب «یرشب و یعیبط یایالب عاونا و هقعاص

 لوط رد ور نیا زا و دنرورپ نمشد ٩« ددع نادلوتم .دنیآیم نوریب اه نآ زا ملاس

 یحارج لمع دروم (یساسا روط هب مه نآ) راب کی لقادح ای رابدنچ دوخ یگدنز

 نیرت کیدزن اب یتحارج و مخز رپ یگدنز نینچ لوط رد اه نآ .دنوشیم عقاو

 .دنريگیم اهسرد اهدماشیپ نیا زا و دنوشیم ریگرد زین دوخ ناگتسب و ماوقا

 ضرف نیا اب یلو تساهنآ فعض طاقن زا نیا و دنرازیب داقتنا زا ٩ ددع نیدلوتم

 و دنتسه یبلاج یاههدیا و دیاقع یاراد ًامومع .دنشابن یضار دوخ زا هک

 یارب رتشیب هک ییاه همانرب) .ددرگ دراو یللخ ناشیاه همانرب رد هک دنهاوخ یمن

 دنناوتب هک نآ طرش هب نیرخآ ددع نادلوتم .(تسا نارگید هجوت بلج و تسایر

 تروص نیا ریغ رد .دنیامنیم رارقرب ار بیترت و مظن یبوخ هب دننک لرتنک ار دوخ
 مه هب ار زیچ همه هلزلز دننام و هداد تسد زا روما یهرادا هب ار دوخ یهقالع

 !!تخیر دنهاوخ
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 هب رضاح تبحم و هفطاع یوز زا و دنا یساسحا یدارفا ٩ ددع نادلوتم

 اجنآ ات دناوتیم ینطاب فطاوع و شیارگ نیا .دنشابیم یراکادف عون ره ماجنا

 تیصخش اضق رب تسد هک) دوخ فلاخم سنج ربارب رد ار اه نآ هک دبای لابورپ

 ًاشنمرس و یبلق یهتشر رگا هژیو هب) .دهد ناشن هناوید (دشاب هتشاد مه ینادان

 (.دشاب هتفرگ تسد رد ار دارفا نیا تاقلعت

 :بوخ ناتسود
 ٩. و ۶ ۳ دادعا نادلوتم

 .دنشاب هتشاد ظیلغ و کیدزن طابترا رتمک۸ و ۷ ۴ ۰۲ دادعا نادلوتم اب :هجوت

 :یتمالس تارطخ

 .بت ماسقا و عاونا رطخ ۱

 ...و کخرس ؛کلمخم «ناغرم هلبآ هب ءالتبا رطخ ۲

 .یزیر نوخ و مخز عاونا رطخ ۳

 :هیصوت
 یدج یلیخ و) مئاد روط هب یلکلا تابورشم و ردخم داوم زا هدافتسا مدع-۱

 .(مهم و

 .عونتم و لماک ییاذغ میژر نتشاد- ۲
 .!یرادنتشیوخ «زیچ ره زا رتمهم و طایتحا «باصعا شمارآ ظفح ۳

 :ساسح نینس

 ۹٩) ۰۱۸ ۰۲۷ 0۳۶ ۰۴۵ ۰۵۴ ۶۳ ۵۷۲ ۸۱ ٩۰و ۹٩ ددع هب یهتنم نینس رد

 نیا زا .دید دنهاوخ دوخ هب ار یرایسب تارییغت «یتیعقوم ره زا یادج .(یگلاس

 ناما رد وجگنج مارهب دنزگ و مشخ زا ات .دوشیم هیصوت یرایسب طایتحا ور

 .!دتنامب

 :دیفم یاهیندروخ
 ,هنادهاش ریس ؛لیبجنز ؛ساویر «هرت «مغلش مخت :لدرخ مخت :زایپ نیطنسفا
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 .سوواطرپ لگ .دیفس دنت ملک لفلف عاونا ؛هنزگ هراصع

 :هتفه بوخ یاهزور
 (نوتولپ- مارهب زور) .هبنش هس ۱

 (سیجرب و دیهان یاهزور) .هبنش جنپ و هعمج- ۲

 :هام بوخ یاهزور
 ٩. ددع یاهزور-۱

 .۲ و ۶ دادعا یاهزور- ۲

 اي مارهب یهناخ رد هژیو هب . ددع یاهزور زا یکی هک یاهبنش هس «نیب نیا رد

 یزور «دشاب (هام نابآ اپ مدژک جرب «هام نیدرورف ای چوق جرب) ٩ ددع یاههرود

 .ادوب دهاوخ مارهب نیشتآ نادنزرف یارب نوگش کین و رابرپ هداعلاقوف
 :یزیر همانرب
 و (مارهب یهناخ رد هبنش هس اب ربارب هژیو هب) ٩ ددع یاهزور رد مهم یاهراک

 .دنوش ماجنا ۳ و ۶ دادعا یاهزور سپس

 :لاس بوخ یاههام

 .(چوق جرب) نیدرورف- ۱

 .(مدژک جرب) نابآ ۲

 .(واگرن جرب) تشهب یدرا-۳

 .(وزارت جرب) رهم-۴
 .(نامک جرب) رذآ ۵

 .(یهام جرب) دنپسا-۶
 :یسناش شوخ یاه گنر
 .یبآ هنیمز یاه گنر و یتروص ؛لگزمرق «یکال زمرق-۱

 .(گنررپ یگمه) یناوغرا و یتروص :زمرق یاه گنر- ۲
 .درز-۳
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 :یسناش شوخ ماسجا
 زا یاهکت) ماف خرس گنس عون ره زین و خرس تیتامه گنس خرس توقاي

 .(دشاب سامت رد مئاد روط هب ندب تسوپ اب اهنآ

 و تلاکو ؛یربهر «یسدنهم تراجت «یمیش کھ رو :تسایس «یرگ یماظن
 .یراکزلف ؛ینارنخس

 :هقالع دروم یقیسوم
 هباشم عاونا و یبرض- یسامح- شرام- دنت یاهیقیسوم
 ٩: ددع یاراد یاهرهش یخرب

 مر- [ريازجلا] (۱۸) هریزجلا- [ناملا] (۱۸) نیلرب- (۳۶) درکرهش- )٩( مالیا

 [ ایلاتیا] (۱۸)

 ٩: ددع یاراد یاهروشک

 ناویات - (۱۸) اکنال یرس- (۱۸) رامنایم ۔ )٩( رطق- )٩( ناریا- )٩( یلام

 - (۱۸) نوباگ- (۱۸) هیرجین - (۱۸) نینب- (۱۸) ایناپسا- (۱۸) شیرتا- (۱۸)
 - (۲۷) مانیروس - (۲۷) نیتناژرآ - (۲۷) وکانوم - (۲۷) یناوتیل- (۲۷) دنالنف

 (۴۵) اکیرمآ هدحتم تالایا- (۳۶) ناتسکبزا
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 دادعا و فورح

 طابترا هب هتخانشان راصعا یارو زا هدروآرب رس زابرید زا ییایرآ ناگنازرف

 و دادعا نایم یتاقباطت هب نتفای تسد اب و هدرب یپ دادعا و مالک نایم یضایر

 خیرات لوط رد هک دندوب هتسب راک هب و هداد بیترت ار یلوادج ؛ییابفلا فورح

 نیا زا .دنهد قباطت دادعا اب ار دوخ یابفلا ات هدوب للم و ماوقا رگید یارب یبوگلا

 نایم طبار هک دومن هراشا ریبک دجبا و ریغص دجبا فورح لوادج هب ناوت یم «نایم

 دربراک و لوادتم رایسب مالسا ناهج هرتسگ رد و هدوب یبرع نابز فورح و دادعا

 و نیودت اب رموس و رصم بسن ییابرآ نامدرم زین مالسا زا شیپ راودا رد .دراد

 دننام دوخ زا سپ خیرات ماوقا رگید هب و هتشاد ساپ ار دادعا زومر «یلوادج میظنت

 10015 06 نوماهود زیئول تنک نوچمه ینیرصاعم هک دنداد لاقتنا نایناربع

 یناتساب للم رگید و ناودنه زین و نانآ یهرابرد قیقحت اهلاس زا سپ 0

 مهدزون نرف نایاپ رد یو .دنتفاب تسد دادعا و فورح نايم قباطت هب ًاددجم

 درک ییاه ییوگشیپ نانچ الاباکو باتک موجن ماکحا یاهرنه زا هدافتسا اب یدالیم

 .دومن دوخ هب فوطعم ار تقو ناگتسجرب و یهاشداپ یاه نادناخ هجوت هک

 کود نیتسخن هب ناشبسن هک دندوب یتامرون شدادجا و دنلریا یهداز هدربمان

 Cheir0 وریچ مان تحت نوماهود تنک .دیسر یم 10110 ولور مان هب یدنامرون

 ره نیاربانب .تسب ورف ایند زا مشچ زین ۱۹۳۶ لاس رد و تخادرپ یتاهن مولع هب

 یانعم و ددع یاراد و هتشاد زیمآزار یموهفم «لوادتم یانعم زا یادج یمالک

 یاهراک زا هک یسیلگنا فورح یارب هدش میظنت لودج رد .دشاب یم دوخ صاخ

 .۔تسا هدشز هتفرگ رظن رد ٩ ددع یارب یهاگیاج «تسا نوماهزیئول یهتسجرب

 ٩ ددع هاگیاج ؛یتاربع و ینادلک لوادج رد هک دوشیم یشان اجنآ زا عوضوم نیا

 ددع نیا نايم طابترا هب اذل .دنتسنادیم لاعتم رداق نآ زا و دادعا رگید زا رتالاب ار

 یداقتعا (دجبا فورح لوادج ناگدنسیون فالخ رب) ییابفلا فورح و

 .دناهعشادن

۶۷ 
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 یسیلگنافورحودادعاقباطت لودج

 1 ۸ 40 ۷ :(۱) ددع فورح

 ظ ک R ۰ - :(۲) ددع فورح

 6G ٤€ اب - ٩ :(۳) ددع فورح

 ۲ M 7[ - - :(۴) ددع فورح

 BH E N 76 - :(۵) ددع فورح

 ۷ ۷۷ - -:(۶ع) ددع فورح

 0 2 - - - :(۷) ددع فورح

 ۲ ط - - - :() ددع فورح

 - - ۰ ۰ - )٩(: ددع فورح

 ریغص دجبا فورح لودج

 فلا- ی- ق- غ :(۱) ددع فورح

 ب- ک-ر-- :(۲) ددع فورح

 ج-ل- ش-- :(۳) ددع فورح

 د- م- ت-- :(۴) ددع فورح

 ه- ن- ث-- :(۵) ددع فورح

 و- س-خ-- :(۶) ددع فورح

 ز- ع- 3-- :(۷) ددع فورح

 ح- ف- ض-- :(۸) ددع فورح

 طر ص ظ.- :04) ددع فورح
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 ریبک دجبا فورح لودج

 فلا (۱)- ی (۱۰)- ق (۱۱۰)-غ (۱۰۰۰)

 ب (۲)- ک (۲۰)- ر (۲۰۰)

 ج (۳)- ل (۳۰)- ش (۳۰۰)

 د (۴)- م (۴۰)- ت (۴۰۰)

 ھ (۵)- ن (۵۰)- ث (۵۰۰)

 و (۶)- س (۶۰)- خ (۶۰۰)

 ز (۷)- ع(۷۰)-5 (۷۰۰)

 ح (۸)- ف (۸۰)- ض (۸۰۰)

 ط -)٩( ص -)٩۰( ظ )٩۰۰(

 یسیلگنا یابفلا و دجبا فورح قباطت لودج

 ۸ - فلا ۷ملرآ ی 4 قو

 B تب K 1 R -ر

 C,G -ج L ل 5 - ش

 0 د M -م T ت

 E,H - N كئ ت

 WVU و - س 9

 Z -ز ع و

 -ح ۲,۳  -ف - صض

  ط - ص - ظ
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 ترول و یاس
 ؛یسیلگنا یابفلا فورح هیاپ رب و نوماهزیئول یقباطت لودج ساسا رب ۱

 و هدوب دادعا اب قبطنم یفورح هک) اهنآ اب تاملک طخلا مسر و فورح نیا دربراک

 نابز نیوانع و یماسا یارب دنا ناتساب قرش یابقلا یهلابند یخیرات ظاحل هب
 یسیلگنا فورح اب ار یسراف ناگژاو ور نیا زا .تشاد دهاوخ قادصم زین یسراف

 .دومن ناوت یم هبساحم ار نانآ دادعا و هتشون

 یاراد یتسیاب (۸ و ۴ دادعا زج هب) ٩ ات ۱ دلوت دادعا ناگدنراد یهیلک ۲

 زین ۴ دلوت ددع ناگدنراد .دنشاب دوخ دلوت زور اب بسانتم دادعا یهدنراد یماسا

 زین ۸ دلوت ددع ناگدنراد و۷ و ۱ دننام بسانم دادعا هب یهتنم یماسا یاراد دیاب

 .دنشاب ۷ و ۵ دننام بسانم دادعا هب یهتنم یماسا تسیاب

 یارب و دشاب یدادرارق دناوت یم یسیلگنا فورح اب مسا ره یالما-۳
 ددع یگنهامه مدع تروص رد سپ .دور یم رامش هب ظوفحم قح نآ یهدنراد

 یرتهب جیاتن ناوت یم «فورح ای فرح نتساک ای ندوزفا اب دلوت ددع اب مسا
 رارق باطخ دروم صاخشا نانآ هب رتشیب هک تسا یماسا روظنم) تفرگ

 .(دنریگیم

 ار هتکن نیا اما دومن لمع قوف بیترت هب ناوت یم زین یگداوناخ مان دروم رد-۴

 هزیشود و مناخ ءاقآ نیوانع اب ندش باطخ تروص رد هک تخادنا ملق زا دیابت

 «ساسا نیا رب .دومن دیاب روظنم تابساحم رد زین ار نانآ (بلاغ روط هب مه نآ)

 یازا هب و ٩ ددع (1۷175) مناخ ناونع یازا هب و ۶ ددع (۷1۲) اقآ ناونع یازا هب

 مسا یتح ای و یگداوناخ مان ددع هب دیاب ار ۱ ددع «(1۷1155) هزیشود ناونع

 .دوزفا

 هب ار یگداوناخ مان و یمسر مان دادعا یدقت یلک طوطخ زا یهاگآ تهج ۔ ۵

 ؛نآ درفم یهشیر و بکرم ددع کی بلاق رد ار اه نآ عومجم و هدروآ تسد

 تسد هب بکرم ددع و دلوت ددع اب شاعترا مه تسیاب درفم ددع) دییامن یسررب
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 .(دشاب هتشاد یبوخ ریسفت دیاب زین هدمآ

 :لاثم

 زا .دشابیم ۱۳۵۲ لاس تشهب یدرا ۸ دلوتم مانکین اضر یلع مان هب یصخش

 ددع زور و لیروآ هام ۲۸ اب ربارب تشهب یدرا ۸ و هدوبن هسیبک ۱۳۵۲ لاس هک اجنآ

 یگداوناخ مان و مان شراگن ربانب .دشاب یم ۱ دلوت ددع یاراد هدربمان .تسا ۱

 یارب بیترت هب ۱۸ و ۲۰ بکرم دادعا اب هارمه ٩ و ۲ درفم دادعا «مانکین اضر یلع

 :دنیآ یم تسدب یسیلگنا فورح اب یو یگداوناخ مان و مان

ALIREZA ( (1۷ 

TIYOVY ۵A4 | ۴ 
۲۰ )۲( ۱۸ )٩( 

 (۱ ددع) دلوت ددع اب ۲ ددع هک تفگ دیاب صخش نیا مسا ددع یهرابرد

 ؛تسا هدمآ (۲۰ ددع) نآ بکرم لکش ینعم هرابرد و دراد یتاوخمه

 یاهراک ماجنا زا ربخ و هدوب دیدج یاههمانرب و فادها «یرادیب یهناشن

 دنوشیپ اب رتشیب هک اجنآ زا و دناسر یم ار ۱۸ ددع زین یگداوناخ مان .دراد یمهم

 هرابرد .دیآ یم تسد هب ۲۴ ددع دوش یم باطخ روبذم صخش و هتفر راک هب اقآ

 یاههنیمز و ناگرزب اب تبحاصم رثا رد یقرت یهیامن ؛تسا هدمآ ۲۴ ددع

 ظاحل هب و دشاب یم دوخ یهدنراد یارب فلاخم سنج بتاج زا تفرشیپ

 مان و مان درفم دادعا عومجم .تسا یبوخ رایسب و هدنخرف دامن «یرگنهدنیآ

 نیا هک دناسریم ار ۲ درفم ددع و ۱ بکرم ددع «ماتکین اضر یلع یگداوناخ

 .دنوریم رامش هب یو ریدقت و یگدنز یلک طوطخ یایوگ دادعا

 ۱ :رکذت

 یسیلگنا یارب ًافرص «نیتال فورح اب شراگن بسح رب تاغل ظفلت یهدئاق-۱

 رد یلامتحا تارییغت ماجنا زا سپ دیناوت یم نیارباتب .تسا قداص اه نابز

 .دینک ظفلت قباس لکش هب نانچمه ار نآ دوخ یگداوناخ مان و مان شراگن

 هب یهتنم یماسا شراگن یلامتحا ینیزگیاج زا سپ ۸ و ۴ دادعا ناگدنراد- ۲
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 قباس شراگن اب (۸ ددع یاج هب)۷ و۵ ۲ دادعا و (۴ ددع یاج هب)۷ و ۱ دادعا

 هب ات دنهد ماجنا یماسا نیا دادعا یاهزور رد ار مهم یاه همانرب .دوخ یماسا

 یاهزور ۰۴ دلوت یهدنراد مسا رد ۱ ددع اب) دنوش رت کیدزن هاوخلد جیاتن

 نیرتهب هبنشراهچ زور ۸ دلوت ددع یهدنراد مسا رد ۵ ددع اب و هبنشود و هبنشکی

 (دوب دهاوخ هتفه زور

 و تسین نیوانع و یماسا هب صتخم «ناسکی شاعترا و یگنهامه یهدعاق ۳

 .دریگ یم ربرد زین ار اه گنر یتح

 دیدج مسا ددع تاصتخم عبات تسیاب۸ و ۴ دلوت دادعا ناگدنراد ءور نیا زا

 و ۴ دادعا یحور ذوفن و دلوت دادعا تایفیک ناکما دح ات یلک روط هب و دنشاب دوخ

 .دنناس رب رادقم نیرتمک هب ار ۸

 تنوکس نآ رد صخش هک ینابایخ و هچوله؛لزنم یهرامش هک یتروص رد-۴
 هلحم مسا دادعا اب هارمه (اه نآ مسا دادعا ای و نابایخ و هچوک یهرامش) دراد

 هتشاد یگنهامه دلوت ددع اب تسا نکاس نآ رد هک یناتسا و رهش و هقطنم هیحان

 نیا رکذ اب) تشاد ار یددع تاریثأت زا یدنم هرهب رثکادح عقوت ناوت یم .دشاب

 نايم نیا رد (.دنتسین رظن دروم ۸ و ۴ ددع هب یهتنم یماسا و دادعا هک مهم

 داجیا هب رتشیب و تسا رادروخرب یرایسب تیمها یهجرد زا لزنم هرامش

 .دوش یم هیصوت دلوت ددع و نآ نایم یگنهامه
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 بکرم دادعا
 دادعا اما دنتسه یرهاظ تاصخسشم و ینوریب یامن فرعم ؛درفم دادعا

 نییعت و هدنیآ طوطخ میسرت رد ییاهن و ناهنپ یناعم یهدنرادرب رد بکرم
 ؛ییابرآ نازرودرخ طسوت راب نیتسخن یارب هک دنیآ یم رامش هب تشونرس
 ۷ یهرود ۵۲) لاس یهتفه ۵۲ یهیامن هب هک دادعا نیا .دناهتفر راک هب و فیرعت
 AY) > ۵ + ۲ = ۷) !ددرگ یم یهتنم۷ ددع هب زین دوخ هک لاس یهزور

 و اههدس تشذگ زا سپ .دنهد یم لیکشت ار نیدامن ریواصت زا یاهعومجم

 و (نیرهسلا نیب) نادورنایم رد اه یرموس طسوت :رگیدکی سپ زا اههرازه
 تراسا مایا یط لیثارسا ینب و اه یناربع و تفای جاور اقیرفآ لامش رد اهیرصم
 ارف ار اهنآ (نادورنایم نهک ماوقا لسن نیرخآ) ناینادلک زا 8061 لباب رد دوخ

 هروصم یهعومجم نیا .دناهدومن ظفح زورما هب ات یتافرصت و لخد اب و هتفرگ
 تاروت یهلوقم زا) 0۳04/18۳0 تورات مان هب ییاه تراک لکش هب هزورما
 یاه تراک «زاغآ رد .تسا هتفای زین یرایسب یاهدربراک و هدمآرد 0

 زینشگ یماسا هب لاخ عون راهچ و راوسهش و زابرس «یب یب هدوب تراک ۷۸ تورات
 تراک ۴ و یکورات تراک ۲۲ «نرق نیدنچ تشذگ اب .دنتشاد تشخ و لد «کیپ
 هزورما هک تسا نامه تراک ۵۲ ینعی «نآ یهدنام یقاب و دندش فذح راوسهش
 هناگ ۲۲ یاهتراک .دنهدیم ماجنا یفلتخم یاه یزاب اه نآ اب ناهج رسارس مدرم
 یهام جرب هب قلعتم رصع رد هک تسا یئداوح ییوگشیپ ؛(یکورات) تورات

 لاس ۱۰۰ زا هک تسا خیرات میوقت یعون .تورات .داد دهاوخ و هداد خر (توح)

 (زور و بش نامز یربارب) یراهب لادتعا هطقن (حیسم دالیم) رهم شياز زا شیب
 نیلادتعا میوقت یهجیتن رد .دیسر (توح) یهام جرب لیاقم هب

Procession of ۵۵بقع هب ءاه جرب سوکعم بیترت هب دیشروخ  
 ۱۰۰ زا و تسا لاس ۲۲۰۰ .دیشروخ ینیشن بقع نیا نازیم .دنک یم تکرح
 نایاپ ات و تسا هدوب (توح) یهام جرب رد دیشروخ «نونکات دالیم زا شیپ لاس
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 یقاب جرب نیمه رد «دسر یم نایاپ هب دیشروخ یتیشن بقع یهرود هک ۲۱ هدس
 رصع ار نارود نیا لیلد نیمه هب .دور یم یرگید جرب هب نآ زا سپ و دنام دهاوخ

 بهذ. کیلوتاک یاهروشک قیرط زا تورات یاه تراک .دناهدیمان (توح) یهام

 قیرط زا زین نانآ هک دنتفای هار هراق نیا لک هب (هسنارف و ایناپسا ؛یلاتیا) ییاپورا

 هنایمرواخ و اپورا رد یهاگشتسرپ هب موسوم یاههقرف نایم طابترا و نانبل و رصم
 یاههناشن و مثالع .دنتفای تسد تورات هب (نارود نآ ینیمزریز یاه نمجنا)

 ۱۳۰۰ زا شیپ ات هکنآ رب نوزفا دنناسریم ار دوخ یقرش ءاشنم یتحار هب تورات

 دوجوم ابورا رد تورات یاه تراک دوجو رب لاد یکردم و دنس چیه یدالیم

 .تسین

 یاهیراک هیس نداتفارب و گرزب شوروک تمه هب لیئارسا ینب یدازآ زا سپ

 و رصم اب دوخ تادوارم خیرات یط هک هچنآ رب نوزفا موق نیا «ینادلک لباب

 یدازآ و سراپ رتسگ ناهج یهاشنهاش هانپ رد «دندوب هتخومآ ارف نادورنایم
 انشآ رتشیب یناریا یهناغم یاه شناد اب «یشنماخه ناهاشداپ یورملق رد دوجوم

 باتک تاروت هک مییوگ هزادنا نیمه) دندوزفا دوخ یملع یاه هتخودنا رب و هدش

 نودم و یروآ درگ «یشنماخه هاشداپ گرزب یاش رایاشخ نامرف هب دوهب سدقم

 (.دیدرگ
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 ماج کی ءوا هب کیدزن ییوکس رب و هداتسیا هک دهد یم ناشن ار یغم .دامن نیا ریوصت

 نییآ رهم زاس هدنیآ ناردپ زا یاهیامن ای احیسم رهم نامه غم نیا .ینامگ هب .دوشیم هدید

 یبارهم یهباگنس و رمجم .ماج) .دراد تسد رب یماک تسود ماج و تردق یاصع هک تسا

 هک مج یامن ناهج ماج دیاش و هدید رگ اههدنیآ ناشوج یهمشچ و ثداوح روخشبآ هک هدوب

 .(دندوب هدید نآ رد ار نایناهج یهیتآ

 یاهرود ؛ناغم یهرود .تسا دالیم زا شیپ تسخن یهدس فرعم ,یخیرات رظن زا دامن نیا

 و روهظ نوچ مه یعیاقو ...یناتساب یاهنییآ رد گرزب تالوحت رصع و نهک رارسا راودا زا

 ...یناکشا ناریا رانک رد ناتساب دهع یبطق ود ناهج لیکشت و مور یروتاریما طس
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 هار نایرهم ةگرج هب هکیناسک و دوب رهم نیئآ ةناگ تفه لحارم زا هدر نیمود مان دزمان

 و یربهر یگتسیاش و هدینارورپ ار دوخ ناور و حور ات دندومیپیم ار هلحرم تفه .دنتفاییم

 .دنبايب ار مدرم یریگتسد

 هتسشن تخت رب و هداهن شود رب ادر و رس رب جات هک دشابیم یرقوم نز ریوصت .قوف دامن

 و تیوسیع روهظ یهیامن هک دراد دوخ اب (یبیلص) ییاپیلچ و تسد رد یباتک نز نیا .تسا

 یاسیع ردام و سدقم میرم زا یاهیامن ,لامتحا هب دوخ و هدوب یدالیم تسخن یهدس فرعم

 .دشاب یم یرصان

 .«ج ( 3 یناریا یتیب علاط ۷۶



 شقن اب یتنطلس یرپس و هتسشن تخت رب هک تسا یراد جات یوتاب .دامن نيا ریوصت

 .دراد تسد رد نیهاش

 اي نایمور ینیب عقاو رصع و یدالیم مود یهدس فرعم قوف دامن ,یخیرات رظن زا

 رد (ناژارت) سونایارت روتارپما گرم اب .هرود نآ رد .دشابیم سونایردآ یرادمامز

 ییاورنامرف هب (سونایردآ) حلصم روتارپما .ناریا دض رب لصاح یب اما هد رتسگ ییاهگنج

 جات یوناب .دومن نالعا ار یقرش یاهزرم طسب زا مور عنم و ناریا اب حلص نیداینب لصا و دیس,

 .دنکيم یفرعم ار شمارآ و حلص یرارقرب نارود هتفر مهیور .دامن نیا ریوصت و راد
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 یاصع و هتسشن تخت رب هک دهدیم ناشن ار یردتقم هاشداپ ای روتارپما .دامن نیا

 شقن) نیهاش لکش هب شوقنم هک دراد رارق زین یرپس وا رانک رد .تسا هتفرگ تسدب یتنطلس
 .دشابیم (مدژک یاناوت جرب زا یرگید ناشن و یهاشذاب

 ای روتارپما هک یصخش و تسا یدالیم موس یهدس لبمس قوف دامن ,یخیرات ظاحل هب
 نیتسخن ناهاشداپ زین و مور یوجمان ناروتارپما زا یاهیامن .دوشیم هدناوخ هاشنهاش

 رد شیپ زا شیب مور نایماظن ,هدس نآ رد .دشابیم (لوا روپاش هژیو هب) یناساس یهلسلس

 رد .دنتخاد رپ هیلوا نایحیسم رازآ هب شیپ زا شیب و دند رک هنخر یروتاریما راتخاس و ناکرا

 یاج هب نایناساس ندمآ راک یور .نآ یپ رد و ناکباب ریشدرا مایق زاغآ اب نامزمه زین ناریا
 یاهتسکش زج یماجرف هک دید رگ زاغآ ناریا هیلع مور یاه گنج زا یدیدج رود ,نایناکشا

 ریشدرا یزوریپ - م. ۲۱۶ رد سونیرکام رب مجنپ ناودرا یزوریپ) تشادن یلاوتم و تخس
 و م. ۲۴۳ رد یو لتق و موس سوناید رگ رب لوا روپاش یزوریپ- سوروس ردناسکلا رب ناکباب
 )م . ۲۶۰ رد وا تراسا و سوئاب رلاو رب یزوریپ
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 ټک

 یدرمریپ ,قوف دامن ریوصت و دوب رهم نیئآ لحارم زا هلحرم و ماقم نیرخآ ناونع ردپ

 .پچ تسد اب و هداد ناشن ار تکرب تمالع شیوخ تسار تسد اب هک دشابیم یناحور

 رارق د رمریب ربارب رد هک دنراد دوجو ریوصت رد زین یناحور ود .تسا هدرب الاب ار ییاپیلچ

 (.شنوماریپ نابرهم ود و رهم زا هتف رگرب یبیکرت) .دناهتخود ودب مشچ و دناهتفرگ

 ماقم زا یاهیانک درمریپ و تسا یدالیم مراهچ یهدس فرعم ,یخیرات رظن زا دامن نیا

 تیمسر مور ورملق رد ار تیوسیع هک دشابیم مور روتارپما .ریبک سوینیتناتسنک زین و پاپ

 اب و (یبرغ مور و یقرش مور) مور یورملق شخب ود زا یاهیانک دنناوتیم مه یناحور ود .داد

 راچد و هتفریذپ ریثأت (ع) اسیع نییآ طسب یهدیدپ زا هک دنشاب مور و ناریا یناهج تردق ود
 .دندید رگ یعامتجا و یسأیس تالوحت و رییغت
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 هتفرگ رارق نز ود نايم لئاح و یرواد هب هک دهدیم ناشن ار یدرم ریوصت ۶ ددع دامن

 یدالیم مجنپ یهدس فرعم هک دامن نیا (شنانابرهم و رهم لیامش زا یرگید لکش) .تسا

 زا و دناسریم ار یبرغ و یقرش رت کچوک یروتارپما ود هب مور یروتارپمآ یهیزجت .تسا

 سپ «نارود نآ رد .(م.۴۲۱) دیامنیم وگزاب ار مور و ناریا نایم حلص و یرواد .رگید ییوس

 یحلص (ناریا نایوسیع رس رب) یناساس هاشداپ روگ مارهب و اه یمور نایم گرزب یگنج زا
 مرتحم دوخ کاخ رد ار رگید کی عابتا قوقح .فرط ود .نآ ساسا رب هک تشگ دقعنم

 .دند رمشیم
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 یاصع تسد کی رد هک دوشیم هدید یشوپ نشوج یهراوسا رسفا .دامن نیا ریوصت رد

 دامن ,هبارا یناشیپ رب .دناریم ار یبسا ود یهنود رگ و دراد یریشمش .رگید تسد رد و تردق

 ناتساب نایناریا یاههیامن زا ودره هک دراد دوجو لاله ناشن .رسفآ یاههناش رب و دیشروخ

 (هام و یوگ یاهدامن) .دنشابیم

 تردق ینوزف زا یلیثمت .تسا یدالیم مشش یهدس هب قلعتم ریوصت نیا .یخیرات رظن زا

 هب زین راوس لکش هک نآ هژیو هب ...ناوریشونا ورسخ صخش و یناساس دهع رد نایناریا

 زین ناینیتسوژ مانب سنازیب روتارپما زا یاهناشن .دامن نیا .تسا کیدزن یناریا ناراوسا

 هرود نآ عیاقو نیرت مهم زا .درک عضو ینیون نیناوق «ناوریشونا دنتام مه وا هک دشابیم

 .دومن یاهراشا مالسا روآ مایپ (ص) دمحم ترضح دلوت هب ناوتیم
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 رد و ریشمش تسد کی رد و هداهن رس رب نینهآ یجات هک تسا یاهتشرف .دامن نیا ریوصت

 و یدالیم متفه یهدس رد مالسا روهظ زا یاهیامن ,قوف لیامش .دراد وزارت .دوخ رگید تسد

 هب ناوتیم نارود نآ عیاقو نیرت مهم زا .تسا یلاوتم یاههدس زا.سپ داد و لدع یرارقرب

 و ناناملسم یورشیپ .سنازیب و ناریا بیهم یاه گنج نیرخآ .(ص) دمحم ترضح توبن

 یب هک یاهرود .درک هراشا یمالسا یناهج یروتارپما روهظ و مور و ناریا تردق لالحمضا

 .دمآیم باسح هب گرزب یزیخاتسر کش
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 دوخ هالک .ناوج زاب رس .دنوشیم هدید ناوج و ریپ رواگنج یهیامن ود دامن نیا ریوصت رد

 دوخ تسد یاصع ار ریشمش و هتشادن هالک ریپ زاب رس اما .تسد رب هتخآ ریشمش و دراد رس رب

 و غارچ کی هک دوشیم هدید (ریپ زابرس یاج هب) یدرمریپ .رگید یاههنومن رد !تسا هتخاس

 متشه یهدس فرعم دامن نیا ,یخیرات رظن زا .دوریم هار بش رد و هتفرگ تسدب اصع کی

 گنج رد نانآ .دندنام زاب یبرغ یاپورا رد یورشیپ زا ناناملسم .هرود نآ رد .تسا یدالیم
 زا و هداد تسد زا ار ایناپسا ناملسم مکاح یعفاق نامحرلادبع دوخ یهدنامرف .ءادهشلا طالب

 یتافالتخا ناناملسم نایم .یدنچ زا سپ .دندروخ تسکش اهکنارف رادرس لترام لراش

 .دامن نیا رد .دندیسر تفالخ هب نایسابع و طقاس نایوما ,نآ رثا رب و تفرگ الاب دیدش

 .تسا سابع ینب یهلسلس یهیامن ناوج رواگنج و هیماینب یهلسلس یهیامن ریپ رواگنج

 (.دشاب دناوتیم مه ناوج زابرس و ریپ زابرس یاج هب اهکتارف و ناناملسم یهیامن .قوف دامن)
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 ناشن مه .تسا یگدنز رد دم و رزج زین و سفن هب دامتعا .راختفا ,سناش .نوگش دامن

 یارب و دریگیم انعم اهوزرآ و لامآ بسح رب اما ,یدب و الب ناشن مه و تسا تکرب و ریخ

 دوریم شیپ هار رد مه زین هنود رگ خرچ هچ نانچ .دروآ یم هارمه هب تیقفوم یراک ره ماجنا

 اههاریب رد مه و

 هزود نآ عیاقو نیرت مهم زا .تسا یدالیم مهن یهدس فرعم ,یخیرات رظن زا دامن نیا

 تدم ات سپ نآ زا هک د رک هراشا هسنارف رد اه کنارف هاشداپ یناملراش یراذگ جات هب ناوتیم

 دیدرگ مکاح اپورا رب یلادوتف ماظن و تشگ دادملق یهلا یهعیدو .تنطلس .لاس رازه

 .دوب مالسا ناهج روما راد مامز زین یسابع یهفیلخ دیشرلا نوراه .ماگنه نآ رد .(م۸۰۰)
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 نیا .دشابيم تسوحن و یتخبروش یهیامن و دوشیم هتخانش زین تردق مان هب هک یدامن

 یهدنراد و دهدیم ربخ نارگید ییافو یب و تنایخ .تبیصم «یتخبدب ,یناهنپ تارطخ زا ددع "

 .دیامن هزرابم یتخس هب .دراد یور ارف هک یرایسب تالکشم اب دیاب نآ

 هرود نآ عیاقو نیرت مهم زا .تسا یدالیم مهد یهدس فرعم , برات رظن زا دامن نیا

 ینب یافلخ هيلع یناریا یارما شزیخ جوا و ییاپورا نیطالس و اسیلک شکاشک هب ناوتیم

 ییاپورا و یناریا ماکح ناشن ریش و تفالخ هاگتسد و اسیلک ناشن تشم) دومن هراشا سابع

 .(تسا
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 ندناریم و ندرم

 ینابرق زین و یرکف ناشیرپ .جنر یهیامن و دوشیم هتخانش مه یمادعا مان هب هک یدامن

 ار دوخ یتسیاب و تشاد دهاوخن یبوخ ماجرف .ددع نیا یهدنراد .تسا ندرک ینابرق و ندش

 و اه لصف شخرچ لبمس و مایا و رهد یهناشن دامن نیا .دیامن هدامآ تخس یاهدنیآ یارب

 .دیامنیم روهظ تعیبط رد ییاریم و شیاز اب مأوت هراومه هک دشابیم زین اه لاس

 نآ عیاقو نیرت مهم زا .تسا یدالیم مهدزای یهدس فرعم ,یخیرات رظن زا ۱۲ ددع دامن

 و ناناملسم یاهیریگرد زاغآ و سنازیب ینیشن بقع و ناکرت یورشیپ هب ناوتیم هرود

 .د رک هراشا سدقملا تیب رس رب نایحیسم
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 دیک

۳ 

 ناورز و ساد

 یاهناسنا هک تسا یتلکسا و ساد ,نآ ریوصت .دوشیم هتخانش زین گرم مان هب هک یدامن

 اه ناسنا زا یدیدج یاهرس هشوگ ره زا هک تسیلاح رد نیا و دنکیم ورد ار نیمز یور

 راگدنوادخ .(تسد رب ساد سونورک) ناورز زا یاهسید رگد کش یب .ریوصت نیا .دیوریم

 و یگدنز ریسم رد یمئاد و شحاف تارییغت .دامن نیا ریسفت .دشابیم یدبآ نامز و گرم
 رامشب یقرت لبمس مه ۱۳ ددع .تسا یرایسب طلست تردق اب هارمه .نآ یهدنراد یاههمانرب

 .دوش هدافتسا هابتشا هب رگا هک دراد یناوارف تردق اریز ,یگتسکشرو لبمس مه و دیآیم

 زا .تسا یدالیم مهدزاود یهدس فرعم دامن نیا .یخیرات رظن زا .دوب دهاوخ نی رفآ هعجاف

 هب ناناملسم یزوریپ و ددعتم یبیلص یاه گنج هب ناوتیم هرود نآ عیاقو نیرت مهم
 (نیچومت) ناخزیگنچ روهظ زین و یناریا درک رادرس (یدنبشقن) یبویا نیدلاحالص یهدنامرف

 ریوصت ,هک نآ هژیو هب .د رک هراشا ندمتم ناهج برغ ات قرش هب اه لوغم رگ ناریو تالمح و
 .دشابیم یو تئابخ و زیگنچ مسجت یارب یبسانم لیثمت .دامن نیا رد رگ هتفر تلکسا
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 .ینامسآ عیاجف ,یعیبط یایالب و رطخ زورب .ءایشا و ناسنا داحتا و کرحت رگ نایب دامن نیا
 تسد هب هزوک ود هک دهدیم ناشن ار یاهتشرف ,نآ ریوصت .تسا یزوس شتآ و هزرل نیمز

 ,یلفغش تارییفت یهنیمز رد ۱۴ ددع .دنکیم یلاخ یرگید نورد هب ار یکی یاوتحم و هتفرگ
 ,یرگن هدنیآ تهج هب .دوب دهاوخ رطخ و کسیر اب موت اما هداعلا قوف یراذگ هیامرس و لوپ

 .دراد ترورض نآ یهدنراد یارب یفاک تبظاوم و طایتحا

 نیرت مهم زا .تسناد یدالیم مهدزیس یهدس فرعم ناوت یم ار قوف دامن ,یخیرات رظن زا

 رصع) یبیلص یاه گنج رد تسکش زا سپ اپورا یرادیب زاغآ هب ناوتیم هرود نآ عیاقو
 رصع رد ناریا یرنه و یگنهرف .یملع یلک تایح دیدجت و (62028155381766 سناسنر

 یلاخ یهژوک هب ناتساب ندمت یهنهک دهش .ریوصت نیا رد .تشاد یاهراشا .لوغم ناناخلیا

 .دوشیم ریزارس لوغم یهنتف زا هدید بیسآ ناریا و (اپورا) ییاطسو نورق تملظ
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 .دشابیمن رادروخرب یصخشم یهبتر زا هک تسا یزیمآرارسا یناعم فرعم دامن نیا

 یور و هتفرگ تسد هب ار یلعشم هک تسا هایس یاه لاب اب راد خاش ییالویه .نآریوصت
 نابرهم ود و رهمدزیا دامن زا ینوراو) .دناهدش ریجنز نآ هب کناطیش ود هک هداتسیا ییوکس

 دنمتردق و قفوم رایسب ,نمی شوخ درفم ددع اب یهارمه تروص رد ۱۵ ددع (نآ نوماریپ

 و درگشره هب ندیزای تسد زا تیاکح .دشاب ۸ و ۴ درفم دادعا اب هارمه رگا و دوب دهاوخ
 .تغالب :زا دنت رابع ددع نیا یهژیو تافص .دراد دوخ یهدنراد لایمآ هب ندیسر یارب یدنفرت

 تفایرد .یدام ظاحل زا ,حیضوت ره رب نوزفا اما .تنوشخ و یدنت زین و یرورپ رنه .تحاصف
 یهدس فرعم .رکذلا قوف ریوصت و ددع .تسا یسناش شوخ دامن .نارگید یراکادف و ایاده

 و سیلگنا نایم ار هلاس دص یگنج شتآ ,ناطیش لعشم .هرود نآ رد .تسا یدالیم مهدراهچ

 اپورا رس رب ار (نوعاط) هایس گرم رداچ .نآ هایس یاه لاب .(م.۱۳۳۷) تخورفارب هسنارف
 قرش رد (گنل رومیت) یناکروگ رومیت ریما تیصخش و لکش رد دوخ و (م.۵۰-۱۳۴۷) دناشک

 ادید رگ رهاظ
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 لاچ هایس و هاش

 رثا رد هک دهديم ناشن ار یجرب ,نآ ریوصت و دوش يم هتخانش زین جرب مانب هک یدامن

 رعق هب طوقس لاح رد نآ یادنلب زا یراد جات د رم و هدش ینارون .دنیشروخ زا هقعاص تفایرد

 دننام .تسا ییایرآ و یناریا نهک ریطاسا زا دنچ یاهراپ روآدای دامن نیا .تسا لاچ هایس

 هب نمیرهآ طوقس و (یسود رف یهمانهاش رد) سیلبا هاچ هب ناراوس تشد هاش ,سادرم طوقس
 هدنام یقاب (لیجنا رد) انحوی تافشاکم رد نآ زا یاهنامدای هک (اتسوآ رد) یکیرات ناهج
 شا مان و دنکیم هارمگ ار ناهج یهیلک هک نآ .دش هتخادنا ریز هب گرزب یاهدژا نآ و :تسا

 ...تسا ناطیش و سیلبا

 هک یاهدنیآ . .دو رز یم رامش هب هدنیآ یارب یاهدنهد رادشه و زومرم دامن :بکرم ددذدع نیا

 .داد عالطا تسیاب ار اه نآ ثودح و هتفرگ نیمک نآ یاج یاج رد یناتس ناج  تارطخ

 ادهدن خر یسک یارب لاچ هایس رد طوقس و یریطاسا هاش تشونرس هک نآ لقادح
 نارود نآ مهم عیاقو زا .تسا و رو یهدس ف رعم قوف دامن .یخیرات رظن زا

 یهراق مهم فشک و یناملآ عرتخم ربنتوگ طسوت پاچ نف یهنوگدعر عارتخا هب ناوتیم

 توخر عاضوا رب یاهقعاص .د رک هراشا هیفوص تضهن روهظ و بملک فتسی رک طسوت اکیرمآ
 !تشاداو رییغت هب ار ناربا هک راتات و لوغم زا دعب یهدز
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 رانک رد هک دهدیم ناشن ار یناوج نز .هدش دای زین ناگراتس مان هب هک دامن نیا

 .دنشخردیم نامسآ رد رپ تشه یاهراتس هلمج زا یرایسب ناگراتس و هتسشن یاهناخدور

 هک یرایسب ناگراتس اب هارمه و تسا فورعم زین هرپ تشه ییوداج هراتس مان هب «هراتس نیا

 اتسوآ زا تشپ نابآ شخب رد .تسا دیهان یوئاب دزیا زا یفاصوا روآدای .دراد دوخ نوماریپ

 :هدمآ

 نزم یاهشوگ تشه نیرز جات اب .دمآ اروها یهدیرفآ نیمز یوس نارتخا زارف زا دیهان»

 «.دراد رس رب هک هراتس دص هب

 ناگراتس و رپ تشه یهراتس و تسا دیهان لاثمت ,ناوج نز ,۱۷ ددع ریوصت رد

 تسا یاهیانک مه هناخدور .دنتسه هطوبرم یاهنیزآ و هشوگ تشه جات فرعم .رکذلاقوف

 یناریا ینیب علاط 6 ® < ۹1



 یریش هار ناشکهک زا یاهیامن دناوتیم هک ینادابآ و بآ رب (دیهان) نز ندوب لکوم زا فیرظ

 .دشاب ناگراتس رهن ای

 ماقرا لضافت فالتخا هک دیآیم رامشب ۸ هورگ دادعا یهرمز رد ۱۷ یناور ,یحور ددع

 لبمس و ۱۷ ددع زا یرگید یکیدزن هجو .تروص نیا رد و) ددرگیم یهتنم ۶ ددع هب ,نآ

 (.دیآیم تسدب دیهان

 و مان یگنادواج ءاهیتخس و تالکشم ظاحل هب يحور یالاو ماقم یهدنراد ربرد ددع نیا

 ,یشیدناتبقاع ظاحل هب و دشابیم (۸ و ۴ دادعا اب نراقت مدع تروص رد) کربت زین و دای

 .تسوکین یددع

 و نیمجنم هک یرصع .تسا یدالیم مهدزناش یهدس فرعم دامن نیا ,یخیرات دید اب

 هب اپ (م. ۱۵۶۴ رد) هلیلاگ و (م . ۱۵۰۳ رد) سومآ ذدارتسون دننام یرایسب ناسانش هراتس

 .دندراذگ دوجو یهصرع

 (تاحالصا) 8۵۴0۲۲٣34101 نویسامروفر هب ناوتیم هرود نآ عیاقو نیرتمهم زا

 رارقتسا و ناتسلگنا رد تبازیلا رصع .(ناتستورپ بهذم شیادیپ) تیحیسم رد رتول نیترام

 .دومن هراشا ناریا رد هیوفص تموکح
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 ۱۸ ینامز یاههرود رد یگتفرگ هام عوقو هب یپ راب نیتسخن یارب ییایرآ ناسانشرتخا

 یاههیام نب زا مهم نیا .دند رب راک هب ار ناگ هدژه ناونع ءاه نآ یدنب هتسد اب و دندرب هلاس

 فوسخ) هراب نوخ و ناشخرد هام لبمس اب ار ۱۸ ددع .نآ ساسا رب و تسا یسانشددع

 رد (گنچرخ ای) برقع و گرگ .گس کی و هتخیر ورف نوخ زا یناراب هک دناهداد ناشن (هتفرگ

 .دنتسه نآ ندیعلب راظتنا

 دزیا ینابرق ای ینامسآ واگاب ناوتیم ار نآ هک دناهتفگ نامسآ واگ ار هام .ناتساب نایناریا

 یضعب رد) برقع و (رام دامن زا یاهسیدرگد) گرگ .گس یاهدامن اریز .داد یربارب رهم

 هدید زین دنلب جرب ود .دامن نیا زا یرگید ریواصت رد .دنراد دوجو زین (گنچرخ ءاههناشن

 .دنشاب رهم دزيا ناب رهم ود یاهدامن زا هتفرگرب تسیابیم هک دنوشیم
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 رسارس و وج هزیتس «خلت یدامن .تسا یعیبط حور لتاق و ییارگ یدام رگ نایب ریوصت نیا

 تیعقوم بسک .هعفارم و شاشتغا ,عازن رثا رد .دوخ یهدنراد یارب هک یریگرد و گنج

 و نافوت ,راجفنا .لیس ,یزوس شتآ ,بیرف .تنایخ نوچمه یناغمرا ,لاح نیع رد اما دیامنیم

 .دوشیم هیصوت یرایسب طایتحا ,یرگن هدنیآ ظاحل هب .درادیم میدقت ار گنج

 نآ عیاقو نیرت مهم زا .تسا یدالیم مهدفه یهدس فرعم دامن نیا ,یخیرات رظن هطقن زا

 تموکح ء(م. ۱۶۴۸ ات ۱۶۱۸) اه ناتستورپ و اهکیلوتاک هلاس یس گنج هب ناوتیم نارود

 ' هاش یهرود «(م . ۱۶۶۶) ندنل یخیرات و گرزب قیرح و ناتسلگنا رد لومارکرویلا یروهمج

 .تشاد یاهراشا ینامثع و ناریا گرزب یاه گنج و ریبک سابع
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 کی ءاه نآ رس یالاب رب و (رسپ و رتخد کدوک ود اي) هتشرف ود .دامن نیا ریوصت رد

 هب و تسا یلابقا شوخ و یلاعت .یماکداش دامن ۱٩ ددع .دوشیم هدید ناشخرد دیشروخ

 .دهدیم دیون ار یرایسب یاه تفرشیپ ,یجنس تبقاع و یرگن هدنیآ ظاحل

 نیطالس رصع کش یب هک تسا یدالیم مهدجه یهدس فرعم دامن نیا ,یخیرات رظن زا

 نآ عیاقو نیرت مهم زا (...و ریبک نیرتاک .ریبک کیرد رف .ریبک رطپ دننام) .دوب نیدبتسم و ریبک

 هسنارف ریبک بالقنا .(م ۰ ۱۷۸۹ ات ۱۷۷۵) اکیرمآ لالقتسا یاه گنج زا ناوتیم نارود

 .درک دای وا ییاورنامرف رایسب رادتقا و ناریا رد راشفا هاشردان روهظ و (م. ۱۷۸۹)
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 هک یکدوک و نز و درم و تسا (روص) روپیش نتخاون لاح رد یاهتشرف .دامن نیا ریوصت رد

 .دناهد رب الاب ار هئافتسا و اعد یاه تسد و هدروآ نو ریب نیمز زا رس

 رد ندیمد اب (ییایرآ یریطاسا هاش) دیشمج ؛اتسوآ باتک زا دادیدن و شخب تیاور هب

 سنایشوس هک تسا هدمآ یناریا تایاور رگید رد و دومنیم یربهر ار نامدرم ,نیرز روص

 دیزیخرب» :دناوخ دهاوخ و دیمد دهاوخ (دیشمج) مج نیرز روص رد (دوعوم یجنم) رگزوریپ

 (لیفارسا) لیئاکیم هتشرف :هک تسا هدمآ زین مالسا و دوهي نایدا رد «...دیتسه نت یاراد هک

 .دزیگنا یمرب یگدنز هب ار ناگدرم و هتشاد نالعا ار زیخاتسر نآ رد ندیمد اب هک دراد یروص

 یمهم یاهراک ماجنا زا ربخ و هدوب دیدج یاههمانرب و فادها ,یرادیب یهناشن ددع نیا
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 هدنیآ تهج هب .دوشیم یویند یلاعت و یقرت ثعاب تردن هب و تسا یدام هبنج دقاف اما .دراد

 ,تایونعم هب شیارگ و هیحور تیوقت اب اهنت هک دراد فادها و اههمانرب ریخأت زا تبحص ,یرگن

 .دیسر یزوریپ هب و تشادرپ ار عناوم ناوتیم

 بالقنا رصع هرود نآ رد .تسا یدالیم مهدزون یهدس فرعم دامن نیا ,یخیرات دید زا

 سورپ ؛م.۱۸۷۱ و ۱۸۴۸ و ۱۸۳۰ یاه لاس هب هسنارف رد هک یروط هب .ددرگیم رادیدپ

 هب دنچ یتابالقنا م . ۱۸۶۰ و ۱۸۴۸ یاه لاس هب ایلاتیا و ۱۸۴۸ لاس هب شیرتا و (ناملآ)

 ماقم مئاق تامادقا هک دندمآ دیدپ هنابلط حالصا یاهشبنج زین ناريا رد .تسویپ عوقو

 نیدلارصان رورت هژیو هب) دناهلمج نآ زا دادبتسا دض نایرج روهظ زین و ریبکریما و یناهارف

 (.دومن زاغآ تیطورشم روهظ یارب ار سوکعم شرامش هک راجاق هاش

 لراک طسوت مسیسکرام یهفسلف نیودت و روهظ ناوتیم .نارود نآ عیاقو رگید زا

 زا و اکیرمآ رد یگدرب نوناق و هیسور رد 56۲۴۵0۳1 ژاورس وغل یتاملآ فوسلیف سکرام

 .د رب مان ار یتعنص گرزب بالقنا رت مهم همه
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 تروص راهچ و یهانتیال ناهیک ریوصت اب هارمه یتنطلس یاهزیشود .دامن نیا ريوصت رد

 هب و نآ یهشوگ راهچ رد (روث) واگرن و (دسا) ریش ,(برقع) مدژکای نیهاش ,(ولد) زیربآ یکلف
 .دنوشیم هدید گرزب یاهقلح رود

 یزوریپ فرعم و یگدنز یهراو هاش رد یلاعت و راختفا .یقرت .تقرشیپ رگنایب ۲۱ ددع

 .نآ یهدنزارب و دزمان هک دنیشنیم رس رب ینامز ناهیک جات .تسا ینالوط گنج کی زا سپ
 زا .دشاب هدراذگ رس تشپ ار یفلتخم یاهیریگمیمصت و هدومن زاغآ ار یددعتم یاهشیامزآ

 ییوکین و نشور یهدنیآ شخب دیون هک تسا یسناش شوخ رایسب دامن ,یرگن هدنیآ دید
 هدس نیرخآ فرعم و یدالیم مکی و تسیب یهدس فرعم دامن نیا ,یخیرات ظاحل زا .دشابیم

 یناهج تدحو انامه هک گرزب یردارب و داحتا هب ناسنآ ,هرود نیا رد .دشابیم یهام رصع زا

 رشب ییالط رصع .ینالوط و تخس یاه گنج زا سپ ,نآ رد هک یاهرود .دباییم تسد .تسا

 ۱ .تسا یتسود و حلص رصع نآ و دیآیم
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 یلو دشاب یم تورات یهعومجم زا یکورات تراک نیرخآ و درادن یاهرامش .دامن نیا

 ۲۲ ددع دامن دوخ هک نآ لاح .دناهداد رارق ۲۱ ددع زا لبق ار نآ هیفخ مولع گرزب ناداتسا

 نارگید لهج هب ار ییانیب غورف هک دوشیم هدید یدرم روک ای هلبا ,نآ ريوصت رد .دشابیم
 هب طوقس یهناتسآ رد یو .دراد شود رب ار نارگید یاهاطخ زا یراب هلوک و هتفرگ دوردب
 موجه درم نیا هب یاهدنرد گنلپ ای گس هک تسا یلاح رد نیا و تسا نایاپ یب یاهرد

 و راصح رد یگدنز یهیامن و رادشه .هرساب یاطخ ,لافغا .بی رف زا یاهناشن .دامن نیا ...هدروآ

 یماگنه صخش و تسایور و باوخ یافرژ رد ندیطلغ ورف یایوگ نینچ مه .تسا یگناوید
 تواضق نارگید ذوفن رثا رد و عقاوم نارگید دننام وا و هداتفا رطخ ماد رد هک دوشیم رادیب

 .دد رگیم هیصوت یرایسب طایتحا ,یرگن هدنیآ ظاحل هب .تسا هتشاد رطخ یهرابرد یهابتشا

 ,ج رخرپ گنج ود .هدس نیا رد .تسا یدالیم تسیب یهدس فرعم دامن نیا ,یخیرات رظن زا

 ناسنا .تسا هتشادن هقباس تیرشب خیرات رد هک داد خر ناهج حطس رد یاهناهلبا و گرزب

 نینچ سابل رد ار یو هچ نآ و هتشگ هلبا یدوجوم .ت ریصب نداد تسد زا اب متسیب یهدس

 .تسوا یناحور و یونعم تریصب مدع و تلاهج .دربیم هاگترپ هب یدوجوم
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 2ع

۳۳ 

 ینویامه یهراتس

 یاهدامن زا ریش .نآ رب هوالع) دوشیم فیصوت زین دیشروخ و ریش ناونع اب هک یدامن

 و تیاده .نآ یانعم و (تسا رهم نییآ یهناگ تفه لحارم زا مراهچ یهلحرم مان و دیشروخ

 هار ءاهتیامح نیا هانپ رد هک دشابیم هبترم دنلب و یلاع تاماقم و دارفا یوس زا ینابیتشپ

 .دد رگیم راومه یقرت و یلاعت هب ندیسر

 هعومجم ,یراگزور هک دشابیم دسا یکلف تروص اب ریش جرب دامن زا هتفرگرب ناشن نیا

 رکیپ ریش یاهشفرد و تفریم رامش هب نایناریا ییاورنامرف دامن و نمی شوخ ناگراتس

 (مکاح یهراتس ای دیشروخ اب هارمه ریش جرب) دیشروخ و ریش مچرپ و مالسا زا شیپ نارود

 یهتنم ۱ ددع هب ۲۳ ددع ماقرا لضافت فالتخا «نیا رب نوزفا .دندوب رادنپ نآ زا ییاه هناشن

 دیشروخ ۀراتس و ریش جرب لبمس و ۲۳ ددع زا یرگید یکیدزن هجو دوخ هک ددرگ یم

 .دشابیم

 یاهتفرشیپ و هدوب دادعا نیرتنمی شوخ و نیرتهب زا یکی «یرگن هدنیآ تهج زا

 .دهدیم تراشب ار یناوارف
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 و ناگرزب اب تبحاصم رثا رد یقرت یهیامن و تسا کرابم ۲۳ ددع دننامه ددع نیا

 ظاحل هب .دشابیم دوخ یهدنراد یارب فلاخم سنج بتاج زا تفرشیپ یاههنیمز

 .تسا یبوخ رایسب و هدنخرف دامن «یرگنهدنیآ

 ترک

۳۵ 

 یاهبرجتاب تأیه و هد رک روهظ نارگید تاظحالم و شرگن ,هبرجت رثا رد هک یدنم تردق

 اهیتخس اب هارمه نوچ رایسب هن یلو .تسا یبسانم و نمی شوخ دامن .تسا هدروآ تسد هبار

 ۵ دهاوخ مقر کین ار هیتآ .هتفر مه یور .دزاسیم نایامن هدید هب ار یقرت و تف رشیپ یور
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 ۵ شک

 تارظن رثا رد یگراچیب و تکراشم تلع هب یراتفرگ ,یتخبدب ,رطخ نالعا زا لامالام

 یدوجو یاپدر و تنایخ ,یرگن ماجرف تهج هب و تسا راجنه هبان یاهیتسود و تارواشم
 .دوب دهاوخ حضاو و دوهشم :نئاخ

 دی

۳۷ 
 اصع

 :شوه رثا رد نآ یهدنراد هک تسا ییاورنامرف و یزارفارس ورین دامن و رادتقا یاصع

 ار نآ یهدیچ مهارف و هدیسر لصاح .هتخاس هنیداهن شنی رفآ هاگتسد هک یشنیب و درخ

 نتشیوخ لامآ و فادها .دوخ هب یم رگ تشپ اب هک تسیاب .دامن نیا بحاص .دنکیم تشادرب

 تراش ار یاهتسحخ درواهر و دراد یاهدنخرف علاط و کین یهیتآ .دناشویب لمع هماج ار

 .داد دهاوخ
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 تاضقاتت و اه نآ زا یرادرب هرهب رد یناوتان و زجع اما .رایسب تاناکما و تیعقوم یایوگ

 .تباقر و تعنامم .داضت .نارگید هب نانیمطا تهج هب .ددع نیا یهدنراد .تسا رایسب

 یرگید هار بآ رد ار بآ و دنک زاغآ ون زا ار زیچ همه تسیاب .تخاب رطخ و ینوناق تارطاخم
 .تسین بسانم یلیخ .ینیب هدنیآ ظاحل زا .دیامن ناور یگدنز رحب هب یور

 ټک

۲۹ 

 9 مغ امن تسود نانمشد .هبقرتم ريغ تارطخ .یراتفرگ ,همکاحم .یتابث یب زا نخس

 دزشوگ ار یرایسب طایتحا .هدنيآ یاتسار رد و دراد فلاخم سنج یوس زا بیرف و هودنا

 .دیامنيم
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 هب ار یدام لئاسم یهیلک اما .دناسریم نارگید هب تبسن ار یصاخ یحور و یلقع یرت رب

 و تسا ییاتمه یب و اثنخ ددع .ددع نیا .دراد هارمه ار ییوزرآ نینچ ًاتاذ نوچ .دهنیم یرانک

 ,ناس نیدب .دراد دوخ یهدنراد یلقع و ینهذ عضو هب مات یگتسب ,نآ یهدننک نییعت تیعقوم

 .نمی دب هن و تسا نمی شوخ رایسب هن

 ۵ لع

۳۱ 

 تهج هب و تسا ینیشن هشوگ و اوزنا لماع اما .دشابيم ۳۰ ددع اب یرایسب هباشت یاراد

 .دروآ دهاوخن ینادنچ تفرشیپ (یونعم و یورخآ سکع هب) .یویند
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 رایسب ,یصخش یاه نامرآ و فادها طخ رد یورشیپ اب طابترا رد و دراد ییوداج یتردق

 اب .ددع نیا یهدنراد یاهوزرآ و لامآ یهیلک .تروص نیا ریغ رد .دوب دهاوخ نمی شوخ

 هدش دای طرش هک ینامز ات ,یرگن هدنیآ ظاحل هب .ددرگیم دوبان نارگید یهارمگ و تلاهج

 .دیآیم رامش هب یبوخ دامن .دوش تیاعر

 ةع

۳۳ 

 .۲ ۴ ددع تاحیضوت هب دیرگنب
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۶ 

 .۲۶ ددع تاحیضوت هب دیرگنب
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 .۲۷ ددع تاحیضوت هب دیرگنب

 دلع

۳۷ 

 سنج اب طابترا رد و تسا یتسود و قشع .سناش ئهیامن هک دوخ صاخ تردق اب یددع

 هب و دوریم رامش هب یریگرای یارب دادعا نیرتهب زا ددع نیا .دشابیم بوخ رایسب ,فلاخم

 .دوب دهاوخ کرابم و هدنخرف رایس «یرگن هدنیآ تهج

 ۱۰ یناریا ینیب علاط © © ج



۰۸ 

 .۳۰ ددع تاحیضوت هب دیرگنب
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 .۳۲۲ ددع تاحیضوت هب دی رگنب

 یناریا ینیب علا © © ہو



 .۲۴ ددع تاحیضوت هب دیرگنب

 .نامز یط رد و تسا بالقنا و شروش .تعنامم ,طوقس ,یگتفشآ ,شاشتغا میهافم لماح

 .درادن هار مه هب یبوخ و ریخ



 .۲۷ ددع تاحیضوت هب دیرگنب

 یناریا ینیب علاط © ® <



 .۲ ۹٩ ددع تاحیضوت هب دیرگنب
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 .۳۰ ددع تاحیضوت هب دیرگنب

 .۲۱ ددع تاحیضوت هب دیرگنب

 ۱۱۳ یناریا ینیب علاط © © ہ



 .۳۲ ددع تاحیضوت هب دیرگنب

 تع

 .یرگیماظن هژیو هب) د راد تفرشیپ ناوت یرمآ ره رد هک دوخ صاخ یاه ییاناوت اب یدامن

 دناوت ېم و تسا نمشد فرط زا یدبدش یاهرادشه یهدنراد ربرد اما ,(یربهر و یدرونایرد

 .ددرگ راتشک و لتق هب رجنم

 4 8 © ینریا ینیب ملط _ ۴



 ددع

 .۴۳ ددع تاحیضوت هب دی رگنب

 و یگتفشآ دو شاشتغا دننام یتاعوضوم اب نآ طابترا و قوف ددع یانعم هب هجوت اب

 زا یهجوت روخرد و بلاج فیصوت هب .تورات یلصا لماوع دادعت اب نآ یربارب زین یگدنکارپ

 هراومه و دنام دنهاوخن تباث بیت رت هب هاگ چیه هک دیسر ميهاوخ ریفتم و روصم قاروا نیا

 یقلطم ریخ چیه تورات هک یاهفرح نازاب قرو یارب یرادشه و) ادوب دنهاوخ هتفشآ و هدنکارپ
 (ادرادن نانآ یارب
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 هک ساخت یاسا رسک و ره رک رایج ارادت از تط « نابرا امف

 رد و بیترت هب ءرصانع نیا زا کی ره .بآ و داب کاخ ,شتآ :زا دندوب ترابع
 و بآ رب داب داب رب کاخ «کاخ رب شتآ ینعی «دنراد یرترب رگید رب هتسب یاهریاد

 (بیلص) ییاپیلچ بلاق رد زابرید زا هناگراهچ بیترت نیا .تسا بلاغ شتآ رب بآ

 نآ ددجم شریذپ یهناتسآ رد (نیون یاه هاگدید اب) زین ملع ناهج و هتشگ نایامن
 هظفاحم تاب :کاخ رهوگ «هدارا و ترارح :شتآ رهوگ یلک تافص .دراد رارق

 و داقتنا و ییارگ عمج «یرکف نشور «لالقتسا :داب رهوگ ؛ییارگ یدام و یراک
 لاس یاه هام زا کیره .دنشابیم دیدرت و ییاریگ .تسارف .تاساسحا :بآ رهوگ

 و هتشاد یاج یگدنز یاهتلثم زا یکی رد ءنآ ساسا رب هک دراد یرهوگ زین

 دوخ صاخ (بلاغ و بولغم) فلاخم و (لمکم و ناسمه) قفاوم یاه هام یاراد

 شتآ شتآ .دنشابیم

 د د

 .(سوق) نامک ء(دسا) ریش ؛(لمح) جوق :ادشتآ ثلثم
 .(یدج) هلاغزب «(هلبنس) هشوخ «(روث) واگرن :کاف ثلثم

 .(ولد) زیربآ «نازیم) وزارت (ازوج) رکیپود :داب ثلثم
 .(توح) یهام (برقع) مدژک (ناطرس) گنچرخ :بآ ثلثم

 يهام وان

 زیرا یکیپود

 هلاغزب گیجرخ

 نامک ریس

 ۳ وزارت
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 زا ینامسآ یهناگ هدزاود جورب زا جرب کی لداعم هک اه هام نیا زا کیره

 تروص ای یموجن یهناشن کی یاراد «دنوریم رامش هب (جوربلاةقطنم یهریاد)

 نایم ینهذ و یضرف طوطخ و ینارون ناگراتس زا یاهعومجم هک دنتسه یکلف

 یلاقتنا تکرح اب نراقم .دنشابیم تعیبط و ریطاسا زا یلاکشا یاراد و هدوب اهنآ

 رد اههناشن نیا زا کیره ءاه لصف و اه هام ندروخ مقر و دیشروخ رود هب نیمز
 رثّوم تارک زا یکی و هدش تیر نیمز تکرح دادتما رد لاس یاه هام زا یکی

 زا کیره «یلوق هب) دهدیم رارق دوخ ریثأت تحت ار نیمز ,یدیشروخ یهموظنم
 .(دوشیم عقاو نانآ زا یکی تموکح تحت لاس یاه هام

 :دادعا یاههرود

 تارک زا یکی اب طبترم «هن ات کی دادعا زا کیره یددع ثحبم رد هکاج نآ زا

 رب هوالع لاس یاه هام زا کیره هک تفگ ناوتیم .دنتسه یدیشروخ یهموظنم

 رامش هب زین درفم دادعا زا یکی یهنایهام یهرود «تارک تموکح یهرود

 هب یمان نوتولپ و نوتپن ,سوناروا تارایس هک نآ زا شیپ نهک ینیبرتخا رد .دنیآ یم
 یفنم دعب ةوفن تحت ًافرص ار هام نمهب دندرگ روظنم ینیبرتخا رد و هتفرگ دوخ

 سیجرب یقنم دعب ذوفن تحت ًافرص زین ار هامدنپسا ۸ ددع یقنم یهرود و ناویک

 ٩ ددع یقنم یهرود و مارهب یفنم دعب زا رثأتم ار هام نابآ و۳ ددع یفنم یهرود و

 تارایس نیزگ یاج نوتولپ و نوتپن ,سوناروا تارایس «هزورما یلو «دنتسنادیم

 .دناهدیدرگ مارهب و سیجرب «ناویک

 مه ار (وزارت و هشوخ یاهجرب) رهم و رویرهش یاه هام ,نیون یتیبرتخا رد

 و سیجرب (یاه هام) رامقا نوچ .تسین لاکشا زا یلاخ نادنچ رادنب نيا

 دوخ ؛رود یاههتشذگ رد هک سیجرب و مارهب نایم) اه کرایس هدرخ دنبرمک ؛ناویک

 سیجرب «لاثم ناونع هب نوچ «دشاب دناوتیمن یلیخت و یاهقیلس .ینیزگیاج
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 ۱۰ یاراد زین ناویک و (هثجلا میظع رایسب هام ۴ هلمج زا) هام ۱۵ یاراد اسآ لوغ

 دوجوم لماوع نیا زا یکی ایآ .فاصوا نیا اب .دشابیم هجوت روخ رد هام
 .؟دنور رامش هب دیهان و ریت یقنم داعبا نامه دنناوت یمن

 :نیون ینیبرتخا رد دادعا یاههرود

 + ٩ یددع ةرود (جوق) نیدرورف
 + ۶ یددع هرود (واگرن) تشهبیدرا

 + ۵ یددع هرود (رکییود) دادرخ

 + ۷-۲ یددع رود (گنچرخ) ریت
 + ۴-۱ یددع هرود (ریش) دادرم

 -۵ یددع هرود (هشوخ) رویرهش

 -۶ یددع ُهرود (وزارت) رهم

 - ٩ یددع هرود (مدزک) نابآ

 + ۳ یددع رود (نامک) رذآ

 + ۸ یددع هرود (هلاغزب) ید

 + ۴ ۸ یددع هزود (زیربآ) نمهب

 + ۷۳ یددع ٌهرود (یهام) دنفسا

 :نهک ینببرتخا رد دادعا یاههرود

 + ٩ یددع هرود (جوف) نیدرورف
 + ۶ یددع رود (واگرن) تشهبیدرا

 + ۵ یددع هرود (رکییود) دادرخ

 + ۲ ۷ یددع هرود (گنچرخ) ریت

 + ۱ ۴ یددع ةهرود (ریش) دادرم

 - ۵ یددع رود (هشوخ) رویرهش

 -۶ یددع هرود (وزارت) رهم

 < 6 5 یناریا ینیب لا ہ۸



 - ٩ یددع ةرود (مدزک) نابآ

 + ۳ یددع رود (نامک) رذآ

 + ۸ یددع هرود (هلاغزب) ید

 -۸ یددع ُهرود (زیربآ) نمهب
 -۳ یددع ةهرود (یهام) دنفسا

 رب یدنبهجرد و یگدنز یاهثلثم رب لاس یاههام یدنبمیسقت زا رظن فرص
 نییعت تهج لاس یهناگهدزاود یاههام زا کیره .هناگراهچ رصانع بسح

 :زادنترابع هک دنریگیم یاج هناگ۳ تاعبرم زا یکی رد یقالخا و یلک تایصوصخ

 فردن هیرچم جیرم فله
 نیرتهب (ید) هلاغزب و (رهم) وزارت (ریت) گنچرخ «(نیدرورف) چوق یاه جرب

 .ییازجا لماوع
 مطب هند جرد با
 (نمهب) زیربآ و (نابآ) مدزک (دادرم) ریش «(تشهب یدرا) واگرن یاه جرب

 .یراذگ نوناق و یربهار لماوع نیرتهب

 هراس ون وم
Ry(دنپسا) یهام و (رذآ) نامک ؛(رویرهش) هشوخ «(دادرخ)  

 .تروشم و یرواد تهج فطعنم لماوع نیرتهب

 راهچ رد هک دراد دوجو جرب راهچ .هناگ۳ تاعبرم هعومجم زا عبرم ره رد
 عبرم .دنتسه یکرتشم تایصوصخ یاراد یلک روط هب و هتفرگ رارق عبرم یهشوگ

 و دریگیمرب ار ید و رهم هریت ؛نیدرورف یاه هام «هتفرگ مات هیرجم عبرم هک لوا
 .تسا (ییارجا تردق) و (لمع) ءاه نآ نایم یلصا تیصوصخ

 نمهب و نابآ .دادرم .تشهب یدرا یاه هام .دراد مان هننقم عبرم هک مود عبرم

 و (تردق) ءاه نآ نایم یلصا تیصوصخ و هتشاد یاج نآ یهشوگ راهچ رد

 و تجاجل :رارصا تابث «مظن لکش هب هک تسا (یراذگ نوناق و تسایر ناوت)

 ۱۱۹ یناریا یتیب علاط © © <



 .دنکیم زورب زین یرسدوخ
 ار دنپسا و رذآ رویرهش دادرخ یاه هام ,هتفرگ مان هییاض عبرم هک موس عبرم

 .تواضق تردق) و (یریذپ فاطعنا) اه نآ یلصا تیصوصخ و ددرگیم لماش

 یریذپ ریثأت و لمحت «یراگزاس «یریذپ رییغت بلاق رد هد تسا (یرواد و هرواشم

 جوق .دیامنیم هولج مه

 وارن

 7 :یجاذم و یرطف عیابط
 زا کیره .تعیبط رصانع ییاورنامرف و هناگ ۴ تاثلثم و هناگ۳ تاعبرم زج هب

 میسقت ساسا نیا رب و هتشاد ار دوخ صاخ یجاذم و یسنج,عیابط «لاس یاه هام

 و مرگ عبط یاراد داب و شتآ ثلثم یاه هورگ .قوف عیابط یدنب شخب اب .دنوشیم
 هک توافت نیا اب) .دناهنانز و درس عبط یاراد بآ و کاخ ثلثم یاه هورگو هنادرم

 بآ و داب یاهتلثم اما .دنراد ییارگلعف و کشخ تفص :کاخ و شتآ یاهثلثم

 (.دنرادروخرب ییارگنهذ و ناور .بوطرم تافص زا

 ۲ حس

 زربا

 هلاقزب

 ی 89 © یناریا ینیب علاط ۱۳۰



 جرب

 جوق
ARIES 

 تشهبیدرا | ات نیدرورف |

 (تشهبدرا ۲ ات نیدرورف ۲ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هیرجم - ارگ لعف :تیعقوم
 .(خیرم) مارهب :ملاح یهرت

 .هنادرم .کشخ مرگ :یروراب

 .ضتآ :تاذ و رهوک

 .نهآ :نیدامن زلف

 ٩ :يیددع یحرود

 ؛اهیرامیب نامرد تهج «یتروص و یناوغرا خرس :بیسانم یاس گنر

 یبآو شفنب

 ٩(. ددع شخب هب عوجر) مارهب دامن بسانم یایشا :اقعی شوخ ماسجا
 ٩(. ددع شخب هب عوجر) مارهب دامن یلک تافص رارکت :تایصوصخ

 :تامهافت

 :(داب رهوگ ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد

 .(رهم) وزارت - ۱

 ۱! یناریاینیب علاط 98 ے



 .(دادرخ) رکیپود-۲

 .(نمهب) زیربآ-۳
 :(شت آر هوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(رذآ) نامک-۱

 .(دادرم) ریش ۲

 :اهداضت

 :(بآ رهوگ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد
 .(دنپسأ) یهام- ۱

 .(ریت) گنچرخ-۲
 .(نابآ) مدوک_۳

 :(ثکاخ رهوگ ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(ید) هلاغزب-۱

 .(رویرهش) هشوخ- ۲

 .(تشهب یدرا) واگرن-۳

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد
 «(سوق) نامک- ۴ «(نمهب) زیربآ - ۳ .(دادرخ) رکیپود - ۲ (رهم) وزارت - ۱

 هشوخ - ۸ (تشهب یدرا) واگرن- ۷ «(دادرم) ریش - ۶ «(نیدرورف) چوق -۵

 یهام- ۱۲ و (ریت) گنچرخ- ۱۱ «(نابآ) مدژک- ۱۰ «(ید) هلاغزب- ٩ «(رویرهش)
 (دنپسا)

 چ ® © یناریا ینیب علاط ۱۳۲



 جرب

 واگرن
TAURUS 

 تشهب یدرا لا ات تشهب یدرا ا
 (دادرخ ۱ ات تشهب یدرا ۲ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هننقم- ارگ لعف :تیعقوم

 .(هرهز) دیهان :مکاح یهرک

 .هنانز .کشخ درس ءاعووراب
 .یاخ تاد و رهوک

 .سم :ازیدامن زلف

 ۲۶ :یددع 2

 .یتروص .یاهزوریف .یبآ :ایعسانم یاه گنر

 .(۶ ددع شخب هب عوجر) دیهان دامن بسانم یایشا :هزعی شوف ماسجا

 .(۶ ددع شخب هب عوجر) دیهان دامن یلک تافص رارکت :تایصوصخ

 :تامهافت

 :(بآ رهوگ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(نابآ) مدوک ۱

 .(دنپسا) یهام-۲



 .(ریت) گنچرخ-۳

 :(شتآ رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد

 .(رویرهش) هشوخ |
 .(ید) هلاغزب-۳

 :اهداضت

 :(شتآ رهوگ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد
 .(دادرم) ریش-۱

 .(نیدرورف) جوق-۲
 .(رذا) نامک-۲

 :(داب رهوگ ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نمهب) زیربآ-۱
 .(دادرخ) رکیپود- ۲

 .(رهم) وزارت ۳

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد
 واگرن- ۴ «(ریت) گنچرخ-۳ «(دنپسا) یهام- ۲ «(نابآ) مدزک- ۱

 ؛(رهم) وزارت- ۷ «(ید) هلاغزب- ۶ «(رویرهش) هشوخ - ۵ «(تشهسبیدرا)

 و (نیدرورف) جوق- ۱۱ ؛(رذآ) نامک- ۱۰ (نمهب) زیربآ - ٩ «(دادرخ) رکیپود-۸

 .(دادرم) ریش ۲۳

 ي 89 © یناریا ینیب علاط ۱۳۴



 جرب

 رکیپ ود
GEMINI 

 دادرخ لا ات تشهب یدرا ۳

 (ریت ۱ ات دادرخ ۱ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هییاضف ارگ نهذ :تیعقوم

 .(دراطع) ریت :مگاح یهرک

 .هنادرم «بوطرم مرگ :اعروراپ
 .داب :تاذ و رهوک

 .نیتالب- هویج :افیدامن الف

 ۵ :ویدادع درود

 .قارب یاه گنر و دیفس «یاهرقن :ابنسانم یاه کنر

 .(۵ ددع شخب هب عوجر) ریت دامن بسانم یایشا :ازهی شوک ماسجا
 .(۵ ددع شخ هب عوجر) ریت دامن یلک تافص رارکت :تایصوصخ

 :تامهافت

 :(شتآ رهوگ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(رذآ) نامک-۱

 .(دادرم) ریش-۲

 یناریا ینیب علاط © 8#) < ۱۳۵



 .(نیدرورف) چوق-۳

 :(داب رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد

 .(نمهب) زیربآ-۱

 .(رهم) وزارت ۲
 :اهداضت

 :(ک اخ رهوگ ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد

 .(تشهب یدرا) واگرن-۱

 .(ید) هلاغزب-۲

 .(رویرهش) هشوخ ۲

 :(بآ رهوگ ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نابآ) مدژک ١

 .(دنپسا) یهام-۲

 .(ریت) گنچرخ۳

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد
 ؛(دادرخ) رکیپود- ۴ «(نیدرورف) جوق- ۳ «(دادرم) ریش - ۲ ؛(رذآ) نامک- ۱

 ؛(دنپسا) یهام-۸ «(ریت) گنچرخ-۷ «(رهم) وزارت - ۶ (نمهب) زیربآ - ۵
 واگرن- ۱۲ و (ید) هلاغزب- ۱۱ «(رویرهش) هشوخ - ۱۰ «(نابآ) مدژک- ٩

 .(تشهبیدرآ)
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 جرب

 کنچرخ
9 

 ریت ۲ ات >/درخ ۳

 (ریت ۲۱ ات ریت ۱ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هیرجم - ارگ نهذ :تیعقوم
 .هام :متاح یهرگ

 .هنانز .بوطرم درس :عیروراب
 .بآ :تاذ و رهوگ

 .هرقن :ازیدامن زلف

 + ۲ ۷ :یددع ر93

 .یرتسکاخ و دیفس «مرک زبس :بسنافم یاه گنر

 .(۲ ددع شخب هب عوجر) هام دامن بسانم یایشا :ازهی شوخ ماسجا

 .(۲ ددع شخب هب عوجر) هام دامن یلک تافص رارکت :تایصوصخ

 :تامهافت

 :(ک اخ رهوگ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(ید) هلاغزب-۱

 .(رویرهش) هشوخ-۲

 ۱ یناریا ینیب علاط © ® ہ



 .(تشهب یدرا) واگرن-۳

 :(بآ رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب میهافت هجرد
 .(دنپسا) یهام-۱

 .(نابآ) مدژک-۲

 :اهداضت

 :(ک اخ رهوگ ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد

 .(رهم) وزارت -۱
 .(دادرخ) رکیپود-۲

 .(نمهب) زیربآ-۳

 :(بآ رهوگ ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نیدرورف) جوق-۱

 .(رذآ) نامک-۳

 .(دادرم) ریش

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد
 یهام- ۴ ؛(تشهب یدرا) واگرن- ۳ .(رویرهش) هشوخ - ۲ «(ید) هلاغزب- ۱

 «(رذآ) نامک- ۸ (دادرم) ریش ۔۷ :(نابآ) مدژک- ۶ «(ریت) گنچرخ - ۵ «(دنپسا)

 وزارت- ۱۲ و (دادرخ) رکیپود - ۱۱ «(نمهب) زیربآ - ۱۰ :(نیدرورف) جوق - ٩

 .(رهم)

 ہہ ® © یناریا ینیب علاط ۱۳۸



 حرب
 ذه

 نیت
LEON 

 دادرم 1 ات ريت ۰

 (رویرهش ١ ات ریت ۳۱ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هنتقم- ارگ لعف :تیعقوم
 .دیشروخ :مگاح یهرک

 .هنادرم .کشخ مرگ :یروراب

 .شتآ :تاذ و رهوگ

 .الط :نیدامن زلف

 +۱.۴ :نیدادع :یدرود

 و دیفس «زبس ؛یناوغرا یجنران درز .ییالط :بسانم یاه گنر

 .یرتسکاخ

 .(۱ ددع شخب هبعوجر) دیشروخ دامن بسانم یایشا :انهی شوف ماسجا

 .(۱ ددع شخب هب عوجر) دیشروخ دامن یلک تافص رارکت :تایصوصخ
 :تامهافت

 :(داب رهوگ ) لمکم یاهجرب اب میهافت هجرد

 .(نمهب) زیربآ- ۱

 ۱۳۹ یناریا ینیب علاط © ® ےہ



 .(دادرخ) رکیپود ۲

 .(رهم) وزارت ۳
 :(شتآ رهوگ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(نیدرورف) چوق |

 (رذآ) نامک ۲

 :اهداضت

 :(بآ رهوگ ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نابآ) مدزک ۱

 .(دنپسا) یهام-۲

 .(ریت) گنچرخ ۳

 :(ثکاخ رهوگ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(ید) هلاغزب-۱

 .(تشهب یدرا) واگرن- ۲

 .(رویرهش) هشوخ ۳

 :ترشاعم و طابت را تیولوا هجرد
 ؛(دادرم) ریش - ۴ .(رهم) وزارت - ۳ «(دادرخ) رکیپود - ۲ «(نمهب) زیربآ - ۱

 واگرسن - ۸ «(رویرهش) هشوخ ۷ «(رذآ) نامک- ۶ :(نیدرورف) جوق-۵

 و (دنپسا) یهام- ۱۱ ؛(ریت) گنچرخ - ۱۰ «(ید) هلاغزب- ٩ ؛(تشهبیدرا)
 .(نابآ) مدژک ۲
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 جرب

 (هزیشود) هشوخ
VIRGO 

 هم ١ ات دادرم ۳

 (رهم ۲ ات رویرهش ۱ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هییاضق - ارگ لعف :تیعقوم

 .(دراطع) ریت یفنم دعب :مکاح یهرک

 .هنانز .کشخ درس :یووراب

 .یاخ :تاذ و رهوگ

 .نیتالپ- هویج :ازیداعن زلف
 .-۵ :ئددع یحرود

 .قارب یاه گنر و یاهرقن .یرتسکاخ یلین :بیسانم یاه گنر

 .(۵ ددع شخب هب عوجر) ریت دامن بسانم یایشا :انمی شوخ ماسجا

 .(۵ ددع شخب هب عوجر) ریت دامن یلک تافص یفنم رارکت :تایصوصخ
 :تامهافت

 :(بآ رهوگ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(دنپسا) یهام- ۱

 .(ریت) گنچرخ- ۲

 یناریا ینیب علاط © © ہے ۱۳۱



 .(نابآ) مدوک_ ۳

 :(کاخ رهوگ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(ید) هلاغزب- ۱

 .(تشهب یدرا) واگرن-۲

 :اهداضت

 :(شتآ رهوگ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد
 .(رذآ) نامک-۱

 .(نیدرورف) جوف-۲

 .(دادرم) ریش

 :(داب رهوگ ) بولغم یاهچرب اب داضت هجرد

 .(رهم) وزارت ۱
 .(نمهب) زیربآ-۲
 .(دادرخ) رکیپود ۳

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد
 ؛(رویرهش) هشوخ- ۴ (نابآ) مدزک- ۳ (ریت) گنچرخ- ۲ «(دنپسا) یهام-۱

 زیربآ - ۸ «(دادرخ) رکیپود - ۷ ۰(تشهب یدرا) واگرن- ۶ «(ید) هلاغزب ۵

 نامک- ۱۲ و (نیدرورف) جوف- ۱۱ :(دادرم) ریش - ۱۰ «(رهم) وزارت - ٩ .(نمهب)

 .(ردا)

 ے © © نارا ینیب او ا ۴



 جرب

 وزارت
LIBRA 

 رهه ۲۹ ا رهما

 (رهم ۳۰ ات رهم ۲ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هبرجم - ارگ نهذ :تیعقوم

 .(هرهز) دیهات یفنم دعب :مگاح یهرک

 .هنادرم .بوطرم مرگ :اعرور اب

 .داب :تاذ و رهوگ

 .سم :زیدامن زلف

.-۶ :۱2 ۶ 02 

 .یناوغرا و یکشرز «شفنب ءزبس یبآ :يبسانم یاه گنر

 .(۶ ددع شخب هب عوجر) دیهان دامن بسانم یایشا :نمی شوخ ماسجا

 .(۶ددع شخب هب عوجر) دیهان دامن یلک تافص یقنم رارکت :تایصوصخ

 :تامهافت

 :(شتآ رهوگ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(نیدرورف) چوق |
 .(رذآ) نامک ۲

 ۱۳۲ سس یناریا ینیب علاط 8 © +



 .(دادرم) ریش-۳

 :(داب رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(دادرخ) رکیپود- ۱

 .(نمهب) زیربآ-۲
 :اهداضت

 :(تکاخ رهوگ ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد

 .(ید) هلاغزب- ۱

 .(رویرهش) هشوخ-۲
 .(تشهب یدرا) واگرن-۳

 :(بآ رهوګ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(ریت) گنچرخ ۱
 .(دنپسا) یهام-۲

 .(نابآ) مدزک-۳

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد
 ؛(رهم) وزارت - ۴ «(دادرم) ریش - ۳ ؛(رذآ) نامک- ۲ «(نیدرورف) جوق-۱

 «(دنپسا) یهام-۸ «(نابآ) مدژک- ۷ «نمهب) زیربآ - ۶ ؛(دادرخ) رکیپود ۵

 و (رویرهش) هشوخ- ۱۱ .«تشهب یدرا) واگرن- ۱۰ «(ریست) گنچرخ ٩
 .(ید) هلاغزب- ۲

 ج © 2 یناریا ینیب علاط ۳۴



 جرب

 مدرک
SCORPIO 

 نایآ - ات رهم ۹

 (رذآ ۱ ات رهم ۳۰ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هننقم - ارگ نهذ :تیعقوم

 .نوتولپ :متکاح یهرک
 .هنانز بوطرم درس :یروراب
 .بآ :تاذ و رهوگ

 .نیتالب- نهآ :نیدامن زلف

 ٩- :يددع یهود

 .یبارش و یبآ یرگج «زمرق :بسانم یاه گنر

 ٩(. ددع شخب هب عوجر) مارهب دامن بسانم یایشا :نمی شوخ ماسجا

 هب عوجر)ینهذ و یفنم دعب اب مارهب دامن یلک تافص رارکت :تایصوصث
 .(4 ددع شخب

 :تامهافت

 :(کاخ رهوگ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(تشهب یدرا) واگرن-۱

 یناریا ینیب علاط © © < ۱۳۵



 .(رویرهش) هشوخ-۲

 .(ید) هلاغزب-۳

 :(بآ رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(دنپسا) یهام- ۱

 .(ریت) گنچرخ-۲
 ءاهداضت

 :(داب رهوگ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نمهب) زیربآ-۱
 .(دادرخ) رکیپود-۲

 .(رهم) وزارت ۳
 :(شتآ رهوگ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(دادرم) ریش-۱

 .(رذآ) نامک-۲

 .(نیدرورف) چوق-۲

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد

 مدژک- ۴ «ید) هلاغزب - ۳ «(رویرهش) هشوخ - ۲ .(تشهب یدرا) واگرت - ۱
 نامک- ۸ :(نیدرورف) چوق - ۷ «(ریت) گنچرخ - ۶ «(دنپسا) یهام- ۵ ؛(نابآ)

 زیربآ - ۱۲ و (دادرخ) رکیپود- ۱۱ «(رهم) وزارت- ۱۰ (دادرم) ریش - ٩ «(رذآ)

 .(نمهب)

 < ® 3 ینریا ینیب ملط ۶" _ 



 جرب
 نامک

SAGITTARIUS 

 رز ۳۰ ات نایآ ۳۰

 (ید ۱ ات رذآ ۱ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هییاضق ارگ لعف :تیعقوم

 .(یرتشم) سیجرب :مگاح یهرک

 .هنادرم «کشخ «مرگ :یروراب

 .شتآ :تاذ و رهوگ

 .علق :نیدامن زلف

 +۲ :ایددع یهرود

 .یراگنز و یناوغرا ,شفنب :ایعسانم یاه گنر

 .(۳ ددع شخب هب عوجر) سیجرب دامن بسانم یابشا :ازمی شوخ ماسجا

 .(۳ ددع شخبب هب عوجر) سیجرب دامن یلک تافص رارکت :تایصوصف

 :تامهافت

 :(داب رهوگ ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(دادرخ) رکیپود ۱

 .(رهم) وزارت ۲
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 .(نمهب) زیربآ-۳
 :(شتآ رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد

 .(نیدرورف) چوف-۱

 .(دادرم) ریش ۲

 :اهداضت

 :(بآ رهوگ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد

 .(ریت) گنچرخ-۱
 .(دنپسا) یهام-۲

 .(نابآ) مدرک ۲

 :(ثکاخ رهوگ ) بولغم یاهچرب اب داضت هجرد
 .(ید) هلاغزب ١

 .(رویرهش) هشوخ ۲

 .(تشهب یدرا) واگرن-۳

 :ترشاعم و طابت را تیولوا هجرد
 (نیدرورف) جوق- ۴ «(نمهب) زیربآ - ۳ (رهم) وزارت- ۲ ؛(دادرخ) رکیپود- ۱

 ؛(رویرهش) هشوخ-۸ .(تشهب یدرا) واگرن-۷ «(دادرم) ریش- ۶ :(رذآ) نامک-۵

 .(ریت) گنچرخ- ۱۲ و (دنپسا) یهام- ۱۱ «(نابآ) مدژک- ۱۰ «(ید) هلاغزب-٩
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 جرب
 هلاغزب

CAPRICORN 

 نمهب | ات رذآ ۳٠

 (نمهب ۲ ات ید ۱ زا هسیبک یاه لاس رد)

 .هبرجم - ارگ لعف :تیعقوم

 .(لحز) ناریک :مگاح یەرک

 .هنانز .کشخ درس :اعروراب

 .کیاخ :تاذ و رهوت

 .برس :ازیدامن زلف
 +۸ :یددع یهرود

 .یناوغرا و شفنب .یرتسکاخ .هربت یاهرهق :بسانم یاه گنر

 .(۸ ددع شخب هب عوجر) ناویک دامن بسانم یایشا :نمی شوخ ماسجا

 .(۸ ددع شخب هب عوجر) ناویک دامن یلک تافص رارکت :تایصوصخ

 :تامهافت

 :(بآ رهوگ ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(ریت) گنچرخ ۱
 .(دنپسا) یهام-۲
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 :(ناباز مک

 :(ثکاخ رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 -.(رویرهش) هشوخ-۱

 .(تشهب یدرا) واگرن-۲

 :اهداضت

 :(شتآ رهوگ ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نیدرورف) چوق |

 .(رذآ) نامک-۲

 .(دادرم) ریش-۳

 :(داب رهوگ ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد

 .(رهم) وزارت ۱

 .(نمهب) زیربآ-۲
 .(دادرخ) رکیپود-۳

 :ترشاعم و طابت را تیولوا هجرد
 (رویرهش) هشوخ- ۴ «نابآ) مدژک- ۳ ؛(دنپسا) یهام- ۲ ؛(ریت) گنچرخ ۱

 زیربآ - ۸ «(دادرخ) رکیپود - ۷ .(تشهب یدرا) واگرن- ۶ .(ید) هلاغزب- ۵

 چوق- ۱۲ و (رذآ) نامک- ۱۱ ؛(دادرم) ریش - ۱۰ «(رهم) وزارت - ٩ «(نمهب)
 .(نیدرورف)
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 (دنپسا ۳ ات نمهب ۲ زا هسییک یاه لاس رد)

AY 

 .هننقم- ارگ نهذ :تیعقوم

 .سوناروا :مکاح یهرک

 .هنادرم بوطرم یرگ :یروراب

 .داب :تاذ و رهوگ

 .مویناروا :افیدامن زلف

 ۱ .۲ ۸-۲ :یددع یهرود

 .نشور هیاس یاه گنر قارب یرتسکاخ «قارب یبآ :بسانم یاه گنر

 .(۴ ددع شخب هبعوجر) سوناروا دامن بسانم یایشا :ازهی شوخ ماسچا

 .(۴ ددع شخب هب عوجر) سوناروا دامن یلک تافص رارکت :تایصوصف

 :تامهافت

 :(شتآ رهوگ ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(دادرم) ریش-۱

 .(رذآ) نامک-۲
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 .(نیدرورف) جوق-۳

 :(داب رهوگ ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(دادرخ) رکیپود- ۱

 .(رهم) وزارت ۲
 :اهداضت

 :(تکاخ رهوگ ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد
 .(تشهب یدرا) واگرن-۱

 .(رویرهش) هشوخ ۲
 .(ید) هلاغزب-۳

 :(بآ رهوگ ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نابآ) مدزک- ۱

 .(دنپسا) یهام- ۲

 .(ریت) گنچرخ ۳

 :ترشاعم و طابترا تیولوا هجرد
 ؛(نمهب) زیربآ - ۴ (نیدرورف) جوق ۳ (رذآ) نامک- ۲ (دادرم) ریش- ۱

 ؛(دنپسا) یهام- ۸ ؛(ریت) گنچرخ - ۷ (رهم) وزارت - ۶ (دادرخ) رکییود- ۵

 واگرن- ۱۲ و (رویرهش) هشوخ - ۱۱ :(ید) هلاغزب- ۱۰ «(نابآ) مدژک- ٩

 .(تشهبیدرا)
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 حرب

 یهام

PISCES 

 ریدرورفا ات دنیسا ل

 (نیدرورف ۱ ات دنپسا ۳ زا هسیبک یاه لاس رد)

 (نیدرورف ۲ ات دنپسا ۲ زا هسیبک لبقام یاه لاس رد)

 .هیئاضق - ارگ نهذ :تیعقوم

 .نرتپن :مگاح یسرک

 .هنانز .بوطرم درس :اعروداپ
 .بآ :تاذ و رهوگ

 .علق :نیدامن زلف
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 .یکشرز و شفنب ؛یناوغرا دیپس «یبآ زبس :هبسافم یاه گنر
 .0۷ ددع شخب هب عوجر) نوتپن دامن بسانم یایشا :افمی شوخ ماسجا

 .(۷ ددع شخب هب عوجر) نوتپن دامن یلک تافص رارکت :تایصوصخ

 :تامهافت

 :(کاخ رهوگ ) لمکم یاهجرب اب مهافت هجرد

 .(رویرهش) هشوخ-_۱
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 .(ید) هلاغرب-۲

 .(تشهب یدرا) واگرن-۳

 :(بآ رهوگ) ناس مه یاهجرب اب مهافت هجرد
 .(ریت) گنچرخ- ۱
 .(نابآ) مدژک- ۲

 :اهداضت

 :(داب رهوگ ) بلاغ یاهجرب اب داضت هجرد

 .(رهم) وزارت - |
 .(دادرخ) رکیپود- ۲

 .(نمهب) زیربآ-۳
 :(شتآ رهوگ) بولغم یاهجرب اب داضت هجرد
 .(نیدرورف) چوق |

 .(رذآ) نامک- ۲

 .(دادرم) ریش-۲

 :ترشاعم و طابت را تیولوا هجرد
 گنچرخ ۴ .(تشهب یدرا) واگرن-۳ «(ید) هلاغزب- ۲ ؛(رویرهش) هشوخ-۱

 ؛(رذآ) نامک- ۸ «(دادرم) ریش -۷ «(نابآ) مدزک- ۶ «(دنپسا) یهام- ۵ «(ریت)

 وزارت - ۱۲ و (دادرخ) رکیپود - ۱۱ «(نمهب) زیربآ - ۱۰ «(نیدرورف) جوق ٩
 .(رهم)
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 ذخ ام و عبانم

 .۱۹۸۵ «یبمب «یسراپ رشن .« ی سراپ ینیب علاط» «دیشر «نادرمهش- |

 )۵۱ هزاریش ,دیشمج تخت رشن ««ناییایرآ نایم رد موجن ملع» حیبذ «زورهب ۳

 ۰۱۹۸۹ «سیراپ نایناریا تاراشتنا «ییایرآ گنهرف» «ایدیم یک ايد

 )۱ ؛سیراپ ؛نایناریا تاراشتنا ««ایرآ دازن خیرات» ءایدیم یکاید- ۴

 ««زورما هب ات ناتساب راگزور زا ناییایرآ نایم رد هیفخ مولع» ,اتسیچ همدزیا- ۵

 .۱۹۷۹ «یبمب ,شروکر شن

 ملع و هیفخ مولع رد یریس» (هداز یفص قوراف روسفورپ) ,شیکرهم ؛اتسوآ- ٩
 ۰.1۹۹۶ «یبمب .یسراپ رشن ار فج

 یاه تشادرواب گنهرف» (هداز یفص قوراف روسفورپ) «شیکرهم ءاتسوآ ۷
 ۰۱۳۷۶ ؛نارهت «یسانشناربا یاهشهوژپ و رشن هسسؤم .«ییایرآ

 نايم رد انسي دزم نییآ «( ییهکهروب- اتسوآ شیکرهم) قوراف رتکد «هداز یفص- ۸

 .مود پاچ ۰۱۹۸۳ «ناتسو دنه «یبمب «یسراپ رشن «نادرک

 یاه تشادرواب گنهرف «( ییهکه روب- اتسوآش یکرهم) قوراف رتکد «هداز یفص- 8
 .تسخن پاچ ۰۱۹۸۱ «یبمب «یسراپ رشن ؛ییایرآ

 هاتسوآ یهمجرت ؛اتسوآ «( ییهکه روب اتسوآ شیکرهم) قوراف رتکد ؛هداز یفص- ۰
 .۱۳۷۴ «ماج ناریا ؛مود پاچ ء۱۹۸۴ «ناتسودنه

 ۰۱۳۷۳ ؛نارهت «رادرب رشن ؛یراذگ خ یرات و یرامشهاگ دمحم یلع «واک 11

 .مود پاچ
 همشچ رشن «یلضفت دمحا و راگزومآ هلاژ ,ناریا ریطاسا تخانش «ناج زلنیه- ۳

 .نارهت ۱۳۷۱ ؛لباب یارسباتکو

 داینب ؛ناتساب ناربیا یاه نشج یرازگرب نییآ ریشدرا دبوم «بسشگرذآ- 1

 .یهاشنهاش ۲۵۳۶ «نارهت «ییایرآ گنهرف تاراشتنا

 ۴۵  یناریاینیب علاط © ® ہہ



 ۲۵۳۶ صورف تاراشتنا نامزاس «نایتشدرز ینید لاس «دیشر «نادرمهش- 1۴

 .نارهت .یهاشنهاش

 .نارهت ۱۳۷۳ ءنسوت «ناریا گنهرف و ریطاسا میحر یفیفع- 8

 و یدام و ییاتسوآ طخ هب یناتساب یاه هتشبن گنس و یناتساب و یطخ نوتم- ۷

 ( یبهکهروب- اتسوآ شیکرهم) قوراف رتکد همجرت اب .ناتساب یدرکو یولهپ
 .ناتساب یدرکو یولهپ نابز هب ناشن و مان یب باتک دنچ- ۷

 ۷۹ «نارهت گنهرف یهناخ «لابقا یهراتس «ییابطابط ههلا رتکد-

 تاراشتنا هاوخیلع یدهم یاقآ ؛ینیچ نابز ینیب علاط فراعملاریاد - ٩

 ۱۳۷۸ «نارهت .قحلالامج

 ۱۳۶۰ ؛یملع تاراشتنا هاوخیلع یدهم ؛ییاهب خیش یهمانلاف- ۰
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